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ون   تقرير مجلس اإلدارة السنوي الثالث والعشر

ي الحسابات المستقلي   
 والقوائم المالية وتقرير مدقق 

 2020عن السنة المالية  
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 شركة المسيرة لإلستثمار رئيس مجلس االدارة
 ويمثلها السيد  نقوال امين نقوال شنودى

 
 لالستثمارات العامة شركة المستقبل  نائب رئيس المجلس            

 ويمثلها المهندس "احمد سامي" وهيب رشيد البيطار
  
  
  

  اعضاء المجلس

 ويمثلها المهندس محمد مظهر حسن عناب شركة استرا لإلستثمار            

 ويمثلها السيد احمد محمد احمد التيجاني شركة الحاج طاهر المصري

 تيسير محمد شوكةالسيد نزار  عضو مجلس االدارة 

 المهندس حيدر فؤاد كاظم الزبيدي عضو مجلس االدارة 

 المهندس أحمد عدنان احمد السالخ عضو مجلس االدارة 

  
  
  

 السيد عزام محمد موسى االحمد المدير العام
  

 السادة إرنست ويونغ مدققو الحسابات
  

 السالم خميس فودةاالستاذ محمد عبد  المستشار القانوني 
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 (23تقرير مجلس إدارة الشركة رقم )
 لشركة مصانع الزيوت النباتية األردنية م.ع.م

 31/12/2020عن السنة المالية المنتهية في 
 
 

 حضرات السادة المساهمين / اعضاء الهيئة العامة للشركة الكرام ،،،
 

باألصالة عن نفسي ونيابة عن زمالئي اعضاء مجلس االدارة والمدير العام وكافة موظفي الشركة ارحب بكم جميعا في اجتماع الهيئة  

السنوي الثالث والعشرون والذي يتضمن   اتكم التقرير  العامة العادي السنوي لشركة مصانع الزيوت النباتية االردنية م.ع.م واقدم لحضر

 .  2020/ 31/12ملخصا عن اعمال الشركة واالنجازات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في  

شركات  من قانون ال  171و  169باالضافة الى بيانات االفصاح التي تلبي جميع متطلبات الشفافية وقواعد الحوكمة عمال باحكام المادتين  

 والخطة المستقبلية.  1997لسنة   22المعدل رقم  

 
 السادة المساهمين الكرام ،،، 

لقد واصل مجلس االدارة واالدارة التنفيذية الجهود المثمرة باتخاذ كافة االجراءات والسبل للمحافظة على تقدم الشركة رغم التحديات  

من أهمها جائحة كورونا التي زادت من االعباء االقتصادية مما اّدى الى انخفاض    2020االقتصادية التي عصفت بالمنطقة في عام 

 . 2008القتصادي العالمي ، حيث بلغ ادنى مستوياته منذ االزمة المالية في عام ملموس في النمو ا

، وبعد ذلك بدأت االسعار   2019تقريب̋ا عما كان عليه في عام  %30بنسبة  2020سجلت الزيوت العالمية ارتفاع̋ا في االسعار عام 

وكان    2021وما زالت على ارتفاع في بداية العام    %50  بالصعود بشكل كبير حيث وصلت نسبة معدل ارتفاع اسعار زيت النخيل حوالي

 - من اهم اسباب ذلك :

على مزارعي زيت النخيل مما انعكس على االسعار  بدأت اندونيسيا وماليزيا والتي من اكبر منتجي زيت النخيل بفرض ضرائب  . 1

 باالرتفاع. 

فيضانات اثرت على ثمار النخيل ولم يستطع   واجهت المنطقةبسبب احوال الطقس هناك حيث  2020نقص في االنتاج في عام  . 2

 المزارعون الحصول على كامل االنتاج. 

 زيادة في الطلب على زيت النخيل وخصوصا من الصين والهند والباكستان مما ادى الى ارتفاع اسعار المواد الخام.  . 3

 عما كانت عليه سابقا.    %100الشحن حيث ارتفعت بحدود   ارزيادة في اسع . 4

 هذه من اهم االسباب التي ادت الى ارتفاع اسعار المواد الخام من زيت النخيل مما ادى الى زيادة الكلفة لدينا. 

القضائية مما كان له االثر على نتائج  عدا عن ذلك التعثر المالي لبعض الزبائن من كبار التجار وخروجهم من البالد خوفا من المالحقة 

 االعمال بل وعلى االقتصاد المحلي بشكل عام. 

 

 السادة المساهمين الكرام ،،،

من التعامل مع مختلف التحديات وكذلك وبالرغم    2020بالرغم مما جاء اعاله والحقائق على ارض الواقع فلقد تمكنت شركتنا خالل عام  

من استمرار الشركة بتطبيق مبدأ الحيطة والحذر عن طريق احتساب مخصص للديون المشكوك فيها مقابل الديون المستحقة على الذين  

ركتكم تمكنت من تخطي معظم العقبات قدر االمكان وحققت انجازات متميزة من خالل تحقيق ارباح صافية قبل  غادرو البالد ، فان ش

 دينار )مليون ومائة وثالثة وسبعون الفا وستمائة وسبعة وتسعون دينار (. 1,173,697 الضريبة بلغت 

 . 2020جلي̋ا في البيانات المالية لعام  وكما تالحظون بان شركتكم ما زالت مستمرة بالتقدم عاما بعد عام وهذا يظهر 

واالعوام   2021كما نعدكم باستمرار بذل الجهود خالل العام  ،  % 25˝ عليه فاننا نقترح توزيع ارباح على المساهمين بنسبته وبناء 

 الالحقة بما يؤدي الى استمرار نمو الشركة بالرغم من الظروف السائدة. 

 
 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 
 

                                                                                      

 نقوال أمين شنودى                                                                                                                     

 رئيس مجلس االدارة 
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 ةملخص تقرير مجلس اإلدار 

 
 

 أوالً : اإلنتاج
( طن سمنة وزيوت انتجت عام 3510من السمنة مقارنة مع ) ( طن تقريبا3604ً) 2020بلغت كمية االنتاج لعام 

 حيث قامت الشركة بتجميد انتاج الزيوت لظروف السوق الحالية. 2019
 

 ثانياً : المبيعات 
 ( طن تقريباً من السمنة ورصيد الزيوت ومعظمها للسوق المحلي.3785) 2020بلغت كمية المبيعات لعام 
 ( دينار أردني.5,292,718) 2020بلغت قيمة المبيعات لعام 

 

 ثالثاً : شهادات الجودة واالنظمة  
( وقد  HCCP / ISO9001تزال شركتكم مستمرة في المحافظة على شهادات الجودة العالمية وتحليل المخاطر ) ال

 .2014حصلت الشركة ايضا على شهادة فارس الجودة خالل المهرجان الذي عقد في دبي عام 
 

  مور المالية  رابعاً : األ

 / دينار2020 دينار /2019 البيان

 5,292,718 4,985,680 المبيعات

 3,110,143 2,780,851 تكلفة المبيعات

 58,7 % 55,8 % نسبة التكلفة / المبيعات

 2,182,575 2,204,829 اجمالي الربح

 1,097,887 1,011,306 الربح من العمليات

 1,173,697 1,193,995 صافي الربح قبل الضريبة

 1,123,483 1,384,648 صافي الذمم المدينة

 
 من المالحظ استمرار الشركة في المحافظة على التقدم .

 

 خامساً : توصيات مجلس االدارة
 الموافقة على التقرير السنوي والقوائم المالية المقدمة لحضراتكم. .1
 المساهمين.ارباح على  %25الموافقة على توزيع ما نسبته  .2
 الموافقة على ابراء ذمة مجلس ادارة الشركة حسب القانون. .3
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 تعليمات االفصاح 
 

 أنشطة الشركة  (1
 

السمنة والزيوت النباتية. وتم انشاء مصنع    م في مدينة نابلس كأول شركة عربية النتاج 1953شركة مساهمة عامة تأسست عام   •

م تم فصل مصنع نابلس عن مصنع عمان ،  1998في حرم مدينة الملك عبدهللا الثاني الصناعية . وفي عام  1993عمان عام 

ل  م تم زيادة راس ما 2008( ماليين دينار أردني لكل منهما. وفي عام  3واصبح كل منهما شركة مستقلة عن االخرى برأس مال ) 

م . ويقوم المصنع بانتاج السمنة   2010( ماليين دينار أردني ، وتم استكمال دفع زيادة راس المال خالل عام 4الشركة ليصبح )

نتاج الزيوت النباتية  االنباتية المشهورة )الغزال( باالضافة الى انتاج نوع آخر من السمنة باسم الغزالين بنكهة السمن البلدي و 

 ا المستخدمة في هذا المجال. وفق احدث التكنولوجي

 تقع الشركة بكافة اداراتها ومرافقها داخل حرم مدينة الملك عبدهللا الثاني الصناعية في سحاب .  •

 ( عامل وموظف من كافة التخصصات االدارية و المالية والتسويقية. 56)  2020وبلغ عدد موظفي الشركة في نهاية عام  •

 المملكة أو خارجها. ال يوجد للشركة أية فروع داخل   •

 ألف دينار أردني.  وثالثة عشرماليين وثمانمائة   سبعة  (7.813)بلغ حجم االستثمار للشركة حوالي   •

 

 الشركات التابعة (2
 

 ال يوجد شركات تابعة للشركة.

 

 أعضاء مجلس االدارة (3
 

عدد أعضاء مجلس االدارة سبعة اعضاء من اصحاب الخبرة والكفاءة المتميزة . وبلغ عدد اجتماعات المجلس خالل عام  •
 ( سبعة اجتماعات . 7) 2020

 
 - :  2020ولم يطرأ اية تعديالت عليها خالل العام   2019/ 23/3اللجان الحالية التي يشكلها مجلس االدارة وتم تشكيلها بتاريخ   •

 

 

 

 

 

 

 لجنة االستثمار والتطوير  لجنة الحوكمة  لجنة الترشيحات والمكافآت  لجنة ادارة المخاطر واالئتمان  التدقيقلجنة  

 أحمد السالخ    حيدر الزبيدي  حيدر الزبيدي  نزار شوكة    نزار شوكة  الرئيس 

 محمد عناب  أحمد التيجاني  "احمد سامي" البيطار  نقوال شنودي أحمد السالخ  عضو 

 "احمد سامي" البيطار  نزار شوكة  احمد السالخ  احمد التيجاني  نقوال شنودي عضو 
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 السيد نقوال أمين نقوال شنودى  : م الكاملاالس 

 

 رئيس مجلس االدارة  / ممثل شركة المسيرة لإلستثمار : المنصب

 28/10/1998عضوية الشخص االعتباري  : تاريخ العضوية
 1998/10/28الممثل  عضوية   

 1/1/1945 : تاريخ الميالد
 1976دبلوم محاسبة وتدقيق / لندن  وكانت الدراسة اثناء العمل /  : المؤهالت العلمية والمهنية

 حتى االن – 1978مجموعة شركات أسترا   في مدير مالي : الخبرات العملية
 للتجارة العامة  وشريك في مؤسسة شنودي  

 1976-1968شركة حويط وفاشة )محاسبون قانونيين( رئيس مجموعة تدقيق   

  Senior  (1976-1978  )مدقق رئيسي ) محاسبون قانونيين( شاعر وشركاه  
  -عضو هيئة مديرين عدة شركات ذات مسؤولية محدودة ومنها : : العضويات

  الشركة التقنية لتجارة المركباتالشركة المتميزة لقطع الغيار /   
  شركة الجنوب الزراعية / شركة رم الزراعية    
  شركة المشرق للصناعات المعدنية / الشركة الصناعية للبالستيك الزراعي  
  شركة االتحاد للصناعات المعدنية والهندسية  
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 رشيد البيطار المهندس " احمد سامي" وهيب  : االسم الكامل

 

 نائب رئيس مجلس االدارة / ممثل شركة المستقبل لالستثمارات العامة : المنصب
 28/10/1998 عضوية الشخص االعتباري  : تاريخ العضوية

 29/1/2007 عضوية الممثل  
 14/9/1952 : تاريخ الميالد

 1990الجامعة األردنية  ماجستير هندسة كيماوية ،  : المؤهالت العلمية والمهنية

  1976 بكالوريوس هندسة كيماوية  ، يوغوسالفيا  

 حتى اآلن – 1992الشركة الصناعية للبالستيك الزراعي  / مدير عام  : الخبرات العملية
 1992 - 1986الصناعية للبالستيك الزراعي / مدير انتاج  الشركه  
 1986-1983الشركه المتحدة للتخطيط والهندسة /   

 1983-1977الشركة االردنية لصناعة الثقاب / مدير مصنع 

  ال يوجد : العضويات
    

 المهندس محمد مظهر حسن عناب  : االسم الكامل

 

 االدارة  /  ممثل شركة استرا لإلستثمارعضو مجلس  : المنصب
 1/8/2001عضوية الشخص االعتباري  : تاريخ العضوية

 1/8/2001عضوية الممثل   
 11/3/1958 : تاريخ الميالد

 1982ماجستير هندسة مدنية / أوكرانيا  : المؤهالت العلمية والمهنية
 حتى اآلن -1992وشركاهم مدير عام شركة مظهر عناب  : المؤهالت العلمية والمهنية

 1992 -1986شركة مظهر عناب وشركاهم مهندس انتاج وتركيبات   
 1986-1984سالح الهندسة الملكي مهندس اشراف 

 1984-1982القطاع الخاص مهندس انشاءات   

  عضو مجلس ادارة شركة التأمين األردنية : العضويات
  األردنية لالستثمارات المتخصصةعضو مجلس ادارة الشركة   
  عضو مجلس ادارة شركة المملكة القابضة  
  عضو مجلس ادارة المتخصصة لالستثمار والتطوير العقاري  
  رئيس مجلس ادارة الشركة االوروبية االردنية.  
 الجمعية الثقافية العربية/ مدرسة الرائد العربي -عضو هيئة ادارية   

 العقبة  -رئيس هيئة مديري شركة االنظمة الحديثة لاللمنيوم والحديد 
 

   
 
 
 
 

 

 

  
 االسم الكامل

 
: 

 

 السيد احمد محمد احمد التيجاني 

 

 عضو مجلس االدارة  / ممثل شركة الحاج طاهر المصري : المنصب

 28/10/1998عضوية الشخص االعتباري  : تاريخ العضوية
 10/4/2006الممثل عضوية   

 4/8/1962 : تاريخ الميالد
 من الواليات المتحدة االمريكية 1985بكالوريوس ادارة اعمال وعمليات  عام  : المؤهالت العلمية والمهنية

 حتى اآلن 3/2005الشركة الوطنية إلدارة التأمينات الصحية الرئيس التنفيذي  : الخبرات العملية
 12/2004 -4/2003العربية للتنقيط مدير عام الشركة   
  

 9/2002 -7/2000شركة كوكا كوال الدولية مدير منتدب للضفة الغربية وغزة 

  2000-1992شركة العقبة لصناعة وتكرير الزيوت النباتية مدير عام   
  1992 -1990مؤسسة المدار للتسويق الدولي / االردن اعمال حرة   
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  1990 -1988تطبيقات مفاهيم الكمبيوتر اعمال حرة    
  1988 -1987شركة فروستال االلمانية مساعد المدير العام للمكتب االقليمي   

  عضو هيئة مديرين الشركة الوطنية إلدارة التامينات الصحية نات هيلث : العضويات
  عضو هيئة مديرين في مؤسسة المدار للتسويق الدولي  
    
    

 السيد نزار تيسير صالح شوكة  : االسم الكامل

 

 16/1/2018بتاريخ  عضو مجلس ادارة مستقل : المنصب
 16/1/2018 : تاريخ العضوية

   
 11/08/1972 : تاريخ الميالد

 الجامعة األردنية 1992بكالوريوس محاسبة وادارة اعمال  : المؤهالت العلمية والمهنية

 CPA  ، JCPAمعتمد  محاسب قانوني - CFAمحلل مالي معتمد   

مجموعة سما لالستثمارات الغذائية والصناعية / المدير المالي للمجموعة من  : الخبرات العملية
 وحتى اآلن 7/2019

إلى  10/2004بنك القاهرة عمان / نائب المدير العام للخدمات والمنتجات المصرفية 
5/2019 

 10/2014-04/2004القاهرة عمان رئيس الدائرة المالية بنك   
 12/2012-02/2010ورئيس ادارة المخاطر 

  2004/ 04-10/2003شركة ارنست ويونغ مدير تدقيق   

  10/2002 – 10/1992شركة ارثر اندرسن مدير تدقيق   

  ال يوجد : العضويات
    

    
 كاظم الزبيدي المهندس حيدر فؤاد  : االسم الكامل

 

 16/1/2018بتاريخ  عضو مجلس ادارة مستقل : المنصب
 22/04/2015 : تاريخ العضوية
 7/6/1977 : تاريخ الميالد

 2001كندا  -ماجستير في الهندسة الكيميائية / جامعة مكغيل   المؤهالت العلمية والمهنية
 الهندسة الكيميائيةبكالوريوس هندسة )مع مرتبة الشرف( في  : 
    1999جامعة سري/غلدفورد/بريطانيا : 

 حتى االن – 07/2013المدير العام شركة دار الغذاء من تاريخ   الخبرات العملية
 

 العضويات
 
: 

 06/2013 – 01/2002مدير فني مجموعة الرياض الصناعية االردن من تاريخ 
 الكيميائيةعضو في الجمعية الكندية للهندسة 

    

 

 

  
 االسم الكامل

 
: 

 

 المهندس أحمد عدنان أحمد السالخ 

 

 6/3/2018عضو مجلس ادارة مستقل بتاريخ  : المنصب

 6/3/2018 : تاريخ العضوية
   11/5/1968 : تاريخ الميالد

 1991 –األردنية الجامعة  –بكالوريوس هندسة ميكانيكية  : المؤهالت العلمية والمهنية
 اآلن(  -2016شركة النبيل للصناعات الغذائية )  -رئيس تنفيذي  : الخبرات العملية

 مجموعة كادبي االستثمارية -رئيس تنفيذي   
 (. 2016-2011مركز الملك عبدهللا الثاني للتصميم و التطوير )   
 (2011 – 2005المتخصصة )شركة الشرق األوسط للكابالت  -رئيس تنفيذي   

 ( 2005 – 2004شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة ) -نائب رئيس تنفيذي   
  ( 2004-1996شركة فاين لصناعة الورق الصحي )  –نائب مدير عام   
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 العضويات

 
: 

 ( 1996-1994في عدة شركات ) –مهندس ميكانيكي 
 األردني للريادةشركة الصندوق  -عضو لجنة االستثمار
 شركة فينيكس العربية القابضة -عضو مجلس إدارة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اعضاء االدارة التنفيذية 
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  السيد عّزام محمد موسى االحمد  : االسم الكامل

 المديرالعام للشركة : المنصب
 1/7/2009 : تاريخ التعيين
 8/1/1950 : تاريخ الميالد

   1972بكالوريوس اقتصاد وتجارة تخصص محاسبة/ الجامعة األردنية  : المؤهالت العلمية والمهنية
 2005  – 2000ببسي كوال  –مجموعة القحطاني / السعودية  : الخبرات العملية

 2000 – 1997مجموعة انظمة الحاسبات / االردن  

 1997 – 1994النباتيةشركة العقبة لصناعة الزيوت   
 
 
 
 

 
 
 
 

 1994 –1989شركة االنماء التجاري والزراعي/ االردن
 1989 –  1986الشركة االردنية لصناعات الصوف الصخري 

 1986 – 1979شركة المقاوالت واالستثمارات العالمية/ االردن
 1979 –1973شركة مصانع االسمنت السعودية

 يوجد ال : العضويات
 

 

    

  المهندس بالل امين يوسف "درويش الحجي"  : االسم

  مدير االنتاج : المنصب
  1/1/1996 : تاريخ التعيين
  30/11/1954 : تاريخ الميالد

   1980بكالوريوس زراعة تخصص صناعات غذائية  جامعة عين شمس / مصر  : المؤهالت العلمية والمهنية

     5/1995 – 4/1985الشركة االردنية لتسويق وتصنيع المنتوجات الزراعية : للتعيينالخبرات العملية السابقة 

  4/1985 -10/1982سلطة وادي االردن   
  10/1982 – 8/1980شركة مصانع الزيوت النباتية /نابلس  

 عضو نقابة المهندسين الزراعيين االردنية : العضويات
 

 

 
 عبدهللا محمد مؤمنه السيد محمد   : االسم

 المراقب المالي : المنصب
 1/2/2011 : تاريخ التعيين
 14/3/1962 : تاريخ الميالد

  1984بكالوريوس اقتصاد وعلوم ادارية تخصص محاسبة  الجامعة األردنية/ : المؤهالت العلمية والمهنية

 JCPA   2005  محاسب قانوني اردني : الخبرات العملية السابقة للتعيين

   2011 - 2007                           خاص لتدقيق الحساباتمكتب   
  2007 – 1993مجموعة شاهين لالعمال واالستثمار                    
 

 العضويات
 
: 

    1993 – 1987شركة االنماء التجاري والزراعي                      
 عضو جمعية المحاسبين القانونيين االردنيين

 
 

 غسان احمد نمر االحمد  : االسم
 مدير المبيعات والتسويق : المنصب الحالي

 2019/11/16 : تاريخ التعيين                                        
 26/9/1960 : تاريخ الميالد

 1991 -الواليات المتحدة االمريكية  -ادارة اعمال / جامعة شارلستون  بكالوريس علوم , : المؤهالت العلمية والمهنية
 2018-2017مجموعة السريع )السعودية(  -مدير مبيعات  : الخبرات العملية السابقة للتعيين

 2016-2014شركة نيوبوي )السعودية(  -مدير اقليمى   
  2014-2012العربيه الحديثه للتوزيع   -مدير مبيعات   
 2012-2008شركة البتراء للتجاره واالستثمار  -مدير مبيعات  
 2008-2005كوكا كوال  -مدير مبيعات   
 2005-1999بريتش امريكان توباكو  -مدير منطقه   
 1999-1997الواليات المتحده االمريكيه  -التجاريه   أوكي للتنظيفات والخدمات -مدير المبيعات والتسويق   

 
 الشركة.   فييقوم االستاذ محمد فودة باعمال  امانة سر مجلس االدارة ويقوم السيد باسم كوكش بمهام ضابط ارتباط المساهمين  -
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 2019،2020من أسهم الشركة فأكثر كما هي في نهاية  عامي  %5بيان باسماء مساهمي الشركة الذين يملكون  (4
 

 2020 2019 البيان

 نسبة المساهمة  عدد االسهم  نسبة المساهمة  االسهم عدد  اسم المساهم 

 % 37.52 1500850 % 37.52 1500850 الشركة العربية للتموين والتجارة  

 % 17 679863 % 17 679863 السادة شركة فلسطين للتنمية واالستثمار/ باديكو 

 %  10.9 436023 %  10.9 436023 السيد صبيح طاهر درويش المصري

 %5 200000 %5 200000 الهيئة العامة للتأمين والمعاشات السادة 
 
 

 الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها (5
 

فإن التجار يستوردون زيوت معبأة وسمنة من الدول المجاورة  على اتفاقيات التجارة الحرة    حسب القوانين السارية المفعول بناءاً . أ
 وبكلفه اقل، وبالتالي اصبح مجال المنافسة شديدة جداً مما أثر على حجم المبيعات للمصانع المحلية. 

 اسواق الشركة الرئيسية المحلية هي تجار الجملة ، اما خارجياً امريكا والخليج العربي.  . ب
 تقريباً من السمنة.   % 50حصة الشركة في السوق المحلي تمثل   . ت
 جودة صناعتنا وشهرتنا كفيلة بالمحافظة على االستمرارية.  فإن  ) بالرغم مما ذكر في اعاله(إن وضع الشركة التنافسي   . ث
 

 درجة االعتماد على موردين محددين او عمالء رئيسيين محليا̋ وخارجيا̋ (6
 

 الموردين :  (أ

 % 34 ماليزيا  /  MOI International (Singapore)شركة   - 1
 % 24 / ماليزيا   Southern Edible Oil Industriesشركة  - 2
 % 11 الشركة االردنية لصناعة وطباعة الصفيح  - 3
4 - /Agri Asia 4 ماليزيا% 
 %4 شركة صناعة التعليب األردنية   - 5

 
 العمالء :  ( ب

 % 60 شركة محمد سالم الطالب وشركاه / موزع  - 1
 %7 المؤسسات المدنية / العسكرية           - 2
 %3 شركة حلويات حبيبة                                               - 3
 %2 حلويات السهل االخضر  - 4
 %2 حلويات النجمة - 5

 
 

 أية اتفاقية امتياز او حماية حكومية تتمتع بها الشركة او اي من منتجاتها بموجب القوانين واالنظمة.  ال يوجد حالياً -( أ7
 ال يوجد اية براءات اختراع او حقوق امتياز حصلت عليها الشركة. -ب   
 
منتجاتها او  قدرتها   ال يوجد اي قرارات صادرة عن الحكومة او المنظمات الدولية او غيرها لها اثر مادي على الشركة او   (8

 على المستوردات . %1التنافسية ، عدا عن فرض جمارك بنسبة 
وكذلك شهادة تحليل المخاطر في مجال الصناعات   9001ISOاستمرت شركتكم في المحافظة على شهادة الجودة العالمية 

  نة والزيوت النباتية.وكذلك المحافظة على نوعية انتاج متميزة لكافة منتجاتها من السم  HACCPالغذائية 
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 الهيئة العامة 

 الهيكل التنظيمي للشركة     (9
 -أ
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 -موزعين على المؤهالت كما يلي : ̋وعامال ̋( موظفا56) 31/12/2020بلغ عدد موظفي الشركة في  -ب
 

 العدد المؤهل العلمي 

 10 الشهاده الجامعية االولى

 13 شهادة الدبلوم المتوسط

 2 شهادة التلمذة المهنية

 8 شهادة الدراسة الثانوية العامة

 23 اقل من الثانوية العامة 

 56 المجموع
 

 . ̋( موظفا56) 31/12/2019فيما بلغ عدد موظفي الشركة في 
 

 البرامج التدريبية لموظفي الشركة :  -ج
   

 .2020لم يخضع اي من موظفي الشركة اليّة برامج تدريبية بسبب جائحة كورونا خالل العام -
 
 المخاطر التي تتعرض لها الشركة : (10
 

يوجد من وجهة نظر مجلس االدارة بعض المخاطر قد تتعرض لها الشركة خالل السنة الحالية والقادمة وتتمثل هذه 
 المخاطر في ما يلي :

 عدم تحصيل بعض الذمم المدينة في ظل ظروف السوق الحالي وجائحة كورونا. . أ
 االخرى نتيجة االتفاقيات الدولية.المنافسة السعرية في السوق المحلي نتيجة االستيراد من الدول  .ب
 
 
 

 رئيس واعضاء مجلس االدارة 

 المدير العام

 امين سر المجلس 

لجنة ادارة  

 المخاطر واالئتمان  

 

لجنة الترشيحات  

 والمكافآت 

لجنة االستثمار  

 والتطوير 

 المدقق الداخلي 

شوؤن 

 الموظفين

المراقب 

 المالي 

 السكرتارية التنفيذية

 لجنة التدقيق   لجنة الحوكمة 

 

مدير  مدير االنتاج

 المستودعات

مدير  المشتريات

المبيعات 

 والتسويق

المختبر 

 والجودة

المدقق  

 الخارجي 
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 االنجازات التي حققتها الشركة : (11
 
مقارنة مع أرباح  2020دينار خالل العام  1,173,697حققت الشركة ارباحا صافية بلغت قبل مخصص ضريبة الدخل  . أ

 .2019دينارعام  1,193,995بمبلغ 
دينار عام   1,011,306مقارنة مع أرباح العمليات بقيمة  2020دينار عام  1,097,887بلغت ارباح العمليات  .ب

2019. 
 

 األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنه المالية وال تدخل ضمن نشاط الشركة 12) 
 

( 1,029,611) 31/12/2020بلغ حجم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل كما في   - 
 .دينار

 ( دينار.252,840بمبلغ )  31/12/2020تغير سلبي في احتياطي القيمة العادلة الناجم عن تقييم االسهم في  -
 

والخسائر المحققة واالرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين والقيمة الدفترية  لمدة ال تقل    السلسلة الزمنية لالرباح  (13
 عن خمس سنوات 

 

 االرباح ) الخسائر( السنة
 قبل الضريبة

 االرباح الموزعة 
 بالدينار

 صافي حقوق
 الملكية بالدينار

 القيمة الدفترية
 للسهم بالدينار

2016 551,941 7% 5,658,919 1,410 

2017 770,295 10% 6,043,854 1,510 

2018 969,782 20% 6,505,570 1,626 

2019 1,193,995 25% 6,714,941 1,678 

2020 1,173,697 25% 6,566,764 1,641 
 

ماليين دينار أردني  4% من راس مال الشركة والبالغ 25قرر مجلس االدارة التنسيب للهيئة العامة بتوزيع ما نسبته  -
 .2020أرباحا نقدية على المساهمين عن عام 

 

 تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها  (14
 
 

 2020 2019 المالية النسب تسلسل
 4.26 4,551 نسبة التداول /  مرة  1

 58.76 55,77 نسبة تكلفة المبيعات / المبيعات  %  2

 41.24 44,22 نسبة اجمالي الربح / المبيعات  %  3

 13.76 14,15 نسبة المصاريف االدارية و م. البيع / المبيعات %   4

 22.18 23,94 نسبة صافي الربح قبل الضريبة  / المبيعات  %  5

 6.920 8,81 نسبة البضاعة / اجمالي الموجودات  %                                                  6

 84.05 85,60 نسبة صافي حقوق الملكية / اجمالي المطلوبات وحقوق الملكية  %  7

 16.10 10,181 معدل دوران البضاعة الجاهزة / مرة  8

 22.67 35,85 فترة تخزين البضاعة الجاهزة  / يوم  9

 7.01 5.267 معدل دوران المواد الخام  / مرة  10

 52.03 66 فترة تخزين المواد الخام /  يوم  11

 4.82 4,44 معدل دوران الحسابات المدينة /مرة  12

 75.72 82 معدل فترة التحصيل/ يوم  13

 1.64 1,68 دينار القيمة الدفترية للسهم /   14

 28.91 33,73 العائد على المبيعات)قبل المخصص والضريبة(  %  15

 19.58 21,44 العائد على الموجودات)قبل المخصص والضريبة( %  16

 23.30 25,04 العائد على حقوق الملكية )قبل المخصص والضريبة( %  17
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 للشركة لمدة سنة على االقلالتطورات المستقبلية والخطة المستقبلية ( 15
 

 زيادة نصيب الشركة في السوق عن طريق انتاج نوع جديد من السمنة وعمل برامج دعاية واعالن. . أ

وبالتالي من المتوقع  تحقيق ارباح   بناء على الموازنة التقديرية فإنه يتضح بان الشركة تحافظ على نصيبها من السوق ، .ب

 حيث ان الشركة مستمرة على نفس النهج.

مشروع بناء اسوار لمصنع الشركة بسبب تهالك االسوار من مياه االمطار ومن المتوقع    2020بدأت الشركة خالل العام   .ت

 .2021االنتهاء من المشروع بداية العام 

 
 مدقق الحسابات المستقل اتعاب  16)

ومائتان وخمسون دينار ال غير علما ان  ̋( دينار ستة عشر الفا16,250) 2020بلغت اتعاب مدقق الحسابات عن عام  -
 االتعاب المشار اليها اعاله قبل اضافة ضريبة المبيعات .

 

 عدد االوراق المملوكة المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل اعضاء مجلس االدارة  -أ ( 17
 

 
 الشركات المسيطر عليها لعامي

2019  ،2020 
 

عدد االسهم المملوكة من  
قبل اعضاء مجلس 

 االدارة

 
 الجنسية

 
 اسم العضو

2020 2019 
 شركة استرا لالستثمار 

 العربية شركة التموين والتجارة 
 شركة التموين لالستثمارات السياحية

 شركة المسيرة  لتطوير االراضي 
 شركة ايال للفنادق والسياحة 

 الشركة السعودية االردنية للفنادق 
 شركة االتحاد للصناعات المعدنية

 ة ردنيأ 179400 179400

 شركة المسيرة  لالستثمار  

 ويمثلها نقوال امين نقوال شنودي  ة ردنيأ 7944 7944 اليوجد  

 شركة المستقبل لالسثمارات العامة  ة فلسطيني 100 100 شركة االيام للطباعة والنشر والتوزيع

 ويمثلها احمد سامي وهيب رشيد البيطار  ة ردنيأ ال يوجد  ال يوجد  اليوجد 

 لالستثمار شركة استرا   ة ردنيأ 133 133 الشركة الصناعية للبالستيك الزراعي
 ويمثلها محمد مظهر حسن عناب  ة ردنيأ ال يوجد  ال يوجد  اليوجد 

 شركة الحاج طاهر المصري  ة ردنيأ 20000 20000 اليوجد 
 ويمثلها احمد محمد احمد التيجاني  ة ردنيأ ال يوجد  ال يوجد  اليوجد 

 نزار تيسير صالح شوكة   ردني أ 100 100 اليوجد 

 فؤاد كاظم الزبيدي حيدر  اردني  100 100 ال يوجد 

 احمد عدنان احمد السالخ  اردني  100 100 اليوجد 

 

 عدد االوراق المالية المملوكة من قبل اشخاص االدارة العليا -ب( 17
 

 الشركات المسيطر عليها
 عدد االسهم

 االسم  المنصب الجنسية
2020 2019 

ةردنيأ ال يوجد ال يوجد اليوجد موسى االحمد عزام محمد  المدير العام   

ةردنيأ ال يوجد ال يوجد اليوجد  بالل امين درويش الحجي مدير االنتاج 

ةردنيأ ال يوجد ال يوجد اليوجد ب الماليق المرا   محمد عبدهللا محمد مؤمنه  

ةردنيأ ال يوجد ال يوجد اليوجد  غسان احمد نمر االحمد  مدير المبيعات والتسويق 
 

  2019علما ان جميع اشخاص االدارة العليا في الشركة وزوجاتهم وابناؤهم اليملكون اسهما في الشركة في عامي -
.2020و 2019وال يوجد لهم شركات مسيطر عليها من قبلهم ايضا في السنتين  2020و  
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 عدد االوراق المالية المملوكة ألقارب اعضاء مجلس االدارة ) الزوجة واالوالد القصر( -ج(17
 

 الرقم االسم  الصلة الجنسية عدد االسهم الشركات المسيطر عليها

  -1 نقوال امين شنودى

 هالة ياسر بجالي زوجة أردنية 1000 ال يوجد
 

 

وال  2020و 2019علما ان اقارب اعضاء مجلس االدارة )زوجاتهم وابناؤهم( ال يملكون اسهما في الشركة في عامي  -

 .2020، 2019يوجد لهم شركات مسيطر عليها من قبلهم ايضا في السنتين 

 
 والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس واعضاء مجلس االدارة المزايا  -أ (18

 

 المنصب  االسم 
الراتب  
 االجمالي 
 السنوي 

 بدل التنقالت 
 السنوية/ دينار 

المكافآت  
السنوية /  
 دينار 

 نفقات السفر 
 السنوية/ دينار 

 اجمالي المزايا 
 السنوية/ دينار 

 9200 اليوجد  5000 4200 اليوجد  رئيس مجلس االدارة  السيد نقوال شنودى 

 9200 اليوجد  5000 4200 اليوجد  نائب رئيس مجلس االدارة  م. "احمد سامي"البيطار 

 9200 اليوجد  5000 4200 اليوجد  عضو مجلس االدارة  م. محمد عناب 

 9200 اليوجد  5000 4200 اليوجد  عضو مجلس االدارة  السيد احمد التيجاني 

 9200 اليوجد  5000 4200 اليوجد  االدارة عضو مجلس   السيد نزار شوكة 
 9200 اليوجد 5000 4200 اليوجد عضو مجلس االدارة م. حيدر الزبيدي

 9200 اليوجد 5000 4200 اليوجد عضو مجلس االدارة م. احمد السالخ
 

 
 المزايا والمكافآت التي يتمتع بها اشخاص االدارة العليا -ب( 18
 

 المكافأت البدالت الراتب الوظيفة االسم 
مكافاة نهاية 
 الخدمة

 المجموع

 90,912 - 30,000 - 60,912 المدير العام عزام محمد موسى االحمد 

 31,983 - 2,000 2,889 27,094 مدير االنتاج بالل امين يوسف الحجي

 51,641 - 4,000 2,889 44,752 المراقب المالي محمد عبدهللا محمد مؤمنة 

 24,814 - 1,000 2,889 20,925 مدير المبيعات والتسويق االحمد غسان احمد نمر 

 199,350  37,000 8,667 153,683 المجموع
 

يتمتع كل من المدير العام ومدير االنتاج والمراقب المالي ومدير المبيعات والتسويق بميزة وظيفية تتمثل في سيارة ملك  -
 الشركة.  

 
 -موضحة على النحو التالي: 2020التبرعات العينية التي تبرعت بها الشركة خالل السنة المالية  (19

تبرعات نقدية /  القيمة بالدينار
 بالدينار

 الرقم الجهة المستفيدة تبرعات عينية / طرود

 1 مركز الحسين للسرطان -- 9820 9820

 2 شركة المدن الصناعية –المجتمع المدني   16 -- 312

 المجموع 16 9820 10,132
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اية عقود او مشاريع او ارتباطات عقدتها الشركة مع الشركات التابعة او الشقيقة او الحليفة او رئيس مجلس  ( اليوجد20
االدارة او اعضاء مجلس االدارة او المدير العام او اشخاص االدارة العليا او اقاربهم او الشركات المسيطر عليها من 

 قبلهم.
 

الشركة في حماية البيئة عن طريق التخلص من النفايات بواسطة شركة متخصصة في هذا المجال، وكذلك  تساهم  -( أ21
التخلص من المياه العادمة والمحافظة على نظافة الطرق وما حولها . وتلتزم الشركة بالقوانين المعنية بالمحافظة على 

لكافة العاملين فيها باجراء فحص دوري لهم وتزويدهم بالمالبس البيئة. وكذلك تولي الشركة السالمة العامة والصحة المهنية  
 واالحذية والمستلزمات الوقائية حسب طبيعة عمل كل منهم.  

 
  يوجد للشركة مساهمة في خدمة المجتمع المحلي.  -(ب21
 
 السنة المالية التالية.(  يقر مجلس ادارة الشركة بعدم وجود اي امور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خالل 22

 ( يقر مجلس االدارة بمسؤوليته عن اعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة. 23
 

 محمد عناب احمد سامي البيطار نقوال شنودي     
 عضو                       نائب رئيس مجلس االدارة رئيس مجلس االدارة

 
 
 
 

   

    
 أحمد السالخ  احمد التيجاني حيدر الزبيدي شوكةنزار 
 عضو عضو عضو عضو  

     

 

 

 

    

 نقر نحن الموقعين ادناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي ( 24
 

 محمد مؤمنه  عزام االحمد  رئيس مجلس االدارة
 نقوال شنودى

 
 المراقب المالي المدير العام
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 2020الحوكمة السنوي لعام تقرير 

 المحتويات 

 ./أ( 17أوال : تفاصيل تطبيق احكام تعليمات حوكمة الشركات )المادة  

وتحديد فيما اذا كان العضو )تنفيذي او غير تنفيذي( )ومستقل او غير مستقل(   2020 ثانيا :  اسماء أعضاء مجلس االدارة خالل العام  

 ./ج( 17/ب ،  17)المادة  

 ./د( 17)المادة    2020المناصب التنفيذية في الشركة والمناصب التي يشغلونها خالل العام   ثالثا : 

كات المساهمة العامة االخرى للعام خالل  الشرعضويات مجالــس االدارة التــي يشــغلها أي مــن أعضــاء مجلــس االدارة فــي  رابعــا : 

 ./هـ( 17)المادة    2020العام 

 ./و( 17)المادة  2020ط الحوكمة في الشركة خالل العام  اسم ضابط ارتبا خامسا :

 ./ي (17/طـ ،  17- /ز 17)المادة   2020وسجل اجتماعاتهم خالل العام   اسماء اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة  سادسا :

 (. /ك17/ح  ،  17)المادة   2020لجنة التدقيق ونبذة عن أعضائها واجتماعاتها مع المدققين خالل العام   سابعا :

 /ل(. 17)المادة    2020ثامنا :  اجتماعات مجلس االدارة وسجل اجتماعاتهم خالل العام  

 

 ./أ( 17أوال : تفاصيل تطبيق احكام تعليمات حوكمة الشركات )المادة  

الرشــيدة فــي العديــد مــن  فــي ضــوء التطــورات االقتصاديــة فــي معظــم بلــدان العالــم، ظهــرت الحاجــة الــى الحوكمــة 

لماليــة  االقتصاديــات المتقدمــة والناشــئة خــالل العقــود القليلــة الماضيــة خاصــة فــي أعقــاب االنهيــارات االقتصاديــة واالزمــات ا 

ة والتــي أثبتــت نجاحهــا، فإنــه  التــي شــهدتها عــدة دول، وحيــث أن مجلــس إدارة الشــركة يؤمــن بتجــارب الحوكمــة الراســخ

الطــويل،  يــرى بــأن اتبــاع نظــام الحوكمــة يســاهم بشــكل كبيــر فــي تحقيــق النمــو المســتدام واالزدهــار للشــركة علــى المــدى 

ــاة مصالــح كافــة االطــراف المعنييــن  مــن أهــم مســؤوليات مجلــس االدارة تعظيــم قيمــة حقــوق المســاهمين مــع مراع انطالقا

  بأعمــال الشــركة وأنشــطتها، كمــا وتحــرص الشــركة علــى التــزام جميــع العامليــن بهــا بتطبيــق أفضـل الممارسـات لتوفيـر 

ط الحوكمــة، لدورهــا فــي تعزيــز االقتصــاد  الشـفافية والنزاهـة ممـا يـؤدي الـى تعزيـز الثقـة وتحقيـق أعلــى درجــات االلتــزام بضوابــ

 الوطنــي االردني. 

لــى  كمــا وأن شــركة مصانع الزيوت النباتية االردنية المساهمة العامة المحدودة، وإدراكا وانطالقــا بوجــود حاكميــة رشــيدة يــؤدي ا 

تراتيجية وتعزيـز مسـتوى الثقـة واالطمئنـان لـدى مسـاهميها وقدرتهـا  إدارة جيــدة تســاهم وبشــكل فعــال علــى تحقيــق اهدافهـا االسـ

  علــى االدارة والحــد مــن المخاطــر التــي تحيــط بالشــركة، حيــث تعــد حوكمــة الشــركات مــن الموضوعــات المهمــة لجميــع 

زمـات الماليـة التـي عانـى بسـببها االقتصـاد العالمـي وضعــت  الشــركات المســاهمة العامــة فــي العصـر الحاضـر، وخصوصـا أن اال

ــلطة  مفهــوم حوكمــة الشــركات ضمــن االولويــات، وتركــز انظمــة وقوانيــن الحوكمــة فــي العالــم علــى الحــد مــن اســتخدام الس

لـس إدارة وكذلـك تعزيـز الرقابـة الداخليـة ومتابعــة تنفيــذ  االداريــة فــي غيــر صالــح المسـاهمين وتعمـل علـى تفعيـل أداء مج
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االســتراتيجيات وتحديــد االدارة والصالحيــات لــكل مــن المســاهمين ومجلــس االدارة واالدارة  التنفيذيــة واصحــاب المصالــح  

 وتأكيدهــا علــى أهميــة الشفافية واالفصاح . 

 

وتحديد فيما اذا كان العضو )تنفيذي او غير تنفيذي( )ومستقل او غير مستقل(   2020 االدارة خالل العام  ثانيا :  اسماء أعضاء مجلس  

 ./ج( 17/ب ،  17)المادة  

 

 /د(. 17)المادة    2020ثالثا : المناصب التنفيذية في الشركة والمناصب التي يشغلونها خالل العام  

 المنصب التنفيذي  االسم  الرقم 

 المدير العام  السيد عزام محمد موسى االحمد  1

 مدير االنتاج  م. بالل امين يوسف درويش الحجي 2

 المراقب المالي  هللا محمد مؤمنه السيد محمد عبد  3

 مدير المبيعات والتسويق  السيد غسان احمد نمر االحمد  4
 

تقوم االدارة التنفيذية بقيادة المدير العام السيد عزام محمد موسى االحمد بحضور اجتماعات مجلس االدارة واجتماعات اللجان خالل   -

العام ومتابعة خطط سير العمل في الشركة باالضافة الى متابعة المركز المالي للشركة ومتابعة النتائج وضبط سير األعمال وتطويرها  

 ت لكافة اعمال الشركة. واعداد السياسا 

المساهمة العامة االخرى للعام خالل   الشركات رابعــا : عضويات مجالــس االدارة التــي يشــغلها أي مــن أعضــاء مجلــس االدارة فــي 

 /هـ(. 17)المادة    2020العام 

 عضويات أخرى  المنصب  االسم  الرقم 

 ال يوجد عضويات في شركات مساهمة عامة  االدارة رئيس المجلس  السيد نقوال امين شنودى  1

 ال يوجد عضويات في شركات مساهمة عامة   نائب رئيس مجلس االدارة  احمد سامي وهيب رشيد البيطار  2

 عضو مجلس ادارة  م. محمد مظهر عناب  3
 عضو مجلس ادارة شركة التأمين األردنية   

لالستثمارات  عضو مجلس ادارة الشركة األردنية 
 المتخصصة 

 ال يوجد عضويات في شركات مساهمة عامة   عضو مجلس ادارة  السيد احمد محمد احمد التيجاني  4

 ال يوجد عضويات في شركات مساهمة عامة  عضو مجلس ادارة  السيد نزار تيسير شوكة  5

 الرقم  اسم العضو   المنصب  اسم الممثل االعتباري  الصفة 

 عضو غير تنفيذي 
 عضو غير مستقل 

 1 المسيرة  لالستثمار شركة  رئيس مجلس االدارة  السيد نقوال امين نقوال شنودي 

 عضو غير تنفيذي 
 عضو غير مستقل 

م. احمد سامي وهيب رشيد   
 البيطار 

 2 شركة المستقبل لالسثمارات العامة  نائب رئيس المجلس 

 عضو غير تنفيذي 
 عضو غير مستقل 

 3 شركة استرا لالستثمار  عضو المجلس  م. محمد مظهر حسن عناب 

 عضو غير تنفيذي 
 عضو غير مستقل 

 4 شركة الحاج طاهر المصري  عضو المجلس  السيد احمد محمد احمد التيجاني 

 عضو غير تنفيذي 
 عضو مستقل 

- 
 السيد نزار تيسير صالح شوكة  عضو المجلس 

 
5 

 عضو غير تنفيذي 
 عضو مستقل 

- 
 م. حيدر فؤاد كاظم الزبيدي  عضو المجلس 

   
6 

 عضو غير تنفيذي 
 عضو مستقل 

- 
 عضو المجلس 

 
 عدنان احمد السالخ م. احمد  

 
7 
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 ال يوجد عضويات في شركات مساهمة عامة   عضو مجلس ادارة  م. حيدر فؤاد كاظم الزبيدي  6

 عضو مجلس ادارة شركة فينيكس العربية القابضة م.ع.م    عضو مجلس ادارة  م. أحمد عدنان السالخ  7

 

 ./و( 17)المادة  2020اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة خالل العام   خامسا :

ارتباط الحوكمة اذ يقوم بمتابعة االمور المتعلقة بتطبيقات الحوكمة في الشركة مع  يقوم السيد باسم سلمان رامز كوكش بمهام ضابط -

 هيئة االوراق المالية. 

 ./ي (17/طـ ،  17- /ز 17)المادة   2020وسجل اجتماعاتهم خالل العام   اسماء اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة  سادسا :

الماليـة لالمتثـال بالقواعـد واللوائـح المعمـول بهـا، حيـث قــام مجلــس اإلدارة بمراجعــة    تعمـل الشـركة علـى تنفيـذ متطلبـات هيئـة األوراق  -

ولم يطرأ اي تعديل  2019/03/23 تعليمــات الحوكمــة واتخــذ قــراراً بإعــادة تشــكيل اللجــان الدائمــة المنبثقــة عــن المجلــس بتاريخ 

 وهي كما يلي:  2020على العضويات خالل العام 

 .نزار شوكة رئيسا وعضوية المهندس أحمد السالخ والسيد نقوال شنودي: السيد  لجنة التدقيق وتتألف من السادة  .1

 

تشمل مهام لجنة التدقيق مراقبة سالمة ونزاهة البيانات المالية الخاصة بالشركة ووضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات  -
  .والتأكد من استقالليته ومراجعة أنظمة وسياسات الرقابة المالية الداخلية لضمان حسن أدائها عملهاالخارجي 

 وذلك وفقاً لما هو مبين أدناه.  2020عقدت اللجنة أربعة إجتماعات خالل العام  -
 الحضور / مرات 19/10/2020 23/9/2020 30/5/2020 8/2/2020 اإلسم

 4 حاضر حاضر حاضر حاضر اللجنة( عضو مستقلالسيد نزار شوكة )رئيس 

 4 حاضر حاضر حاضر حاضر المهندس أحمد السالخ )عضو اللجنة( عضو مستقل

 4 حاضر حاضر حاضر حاضر السيد نقوال شنودي )عضو اللجنة( عضو غير مستقل

 

 

 السيد نزار شوكة  رئيسا و عضوية السيد نقوال شنودي والسيد احمد التيجاني. لجنة ادارة المخاطر واالئتمان وتتألف من السادة : .2

 
إن الهدف من تشكيل لجنة إدارة المخاطر واإلئتمان هو مساعدة مجلس إدارة الشركة في تنفيذ مسؤولياته والتزاماته فيما يتعلق بتحديد ،  -

عملياتها والتي قد تترك أثراً سلبياً على الموجودات والمطلوبات وعلى سير   وتحليل، وتقييم وإدارة كافة المخاطر التي تواجهها الشركة في
ية  العمل بالشركة ،بما في ذلك تلك المخاطر والتي ال تبدو للوهلة األولى غير مرجحة أو حتى مستبعدة، ولذلك ال بد من الحفاظ على إستقالل

 .وحيادية لجنة المخاطر في كافة األوقات
 

 - وذلك وفقاً لما هو مبين أدناه: 2020عقدت اللجنة إجتماعين خالل العام  -

 الحضور / مرات 14/9/2020 7/6/2020 اإلسم

 2 حاضر حاضر السيد نزار شوكة )رئيس اللجنة( عضو مستقل

 2 حاضر حاضر السيد نقوال شنودي )عضو اللجنة( عضو غير مستقل

اللجنة( عضو غير السيد أحمد التيجاني )عضو 
 مستقل

 حاضر حاضر
2 

 

 .لجنة الترشيحات والمكافآت وتتألف من السادة : المهندس حيدر الزبيدي رئيسا  وعضوية المهندس احمد البيطار والمهندس احمد السالخ .3

 

 على إعداد السياسات المتعلقة بالعاملين في الشركة وتحديد احتياجات الشركة من الكفاءات  ان الهدف من تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت-

 والعاملين التنفيذية واإلدارة مجلس اإلدارة أعضاء ورواتب وحوافز بمكافآت الخاصة السياسات وكذلك والموظفين  التنفيذية اإلدارة مستوى

 إطار إبقاء اإلعتبار بعين اللجنة تأخذ هذه، ممارستها لمهامها إطار وفي .أدائها مع ويتناسب أهدافها  تحقيق  يضمن الذي بالشكل بالشركة

ً  التعويضات  الشركة لجذب الكوادر البشرية الموهوبة والمؤهلة والحفاظ عليها لتحقيق أفضل النتائج.  استراتيجية مع يتناسب بما وعادالً  تنافسيا
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 -وذلك وفقاً لما هو مبين أدناه: 2020خالل العام   عقدت اللجنة إجتماعين -

 الحضور / مرات 7/12/2020 16/11/2020 اإلسم

 2 حاضر حاضر م. حيدر الزبيدي/) رئيس اللجنة("عضو مستقل"

 2 حاضر حاضر م. "احمد سامي"البيطار/)عضو اللجنة("عضو غير مستقل"

 2 حاضر حاضر م. أحمد السالخ /)عضو اللجنة("عضو مستقل"

 

 .لجنة الحوكمة وتتألف من السادة : المهندس حيدر الزبيدي رئيسا وعضوية السيد أحمد التيجاني والسيد نزار شوكة .4

 
التحقق من التزام الشـــــرـكة ـباألنظـمة ولوائح وزارة التـجارة وهيـئة الســـــوق الـمالـية وأي جـهات أخرى ذات عالـقة   تقوم ـهذه اللجـنة  بوظيـفة

ومراجعة الســياســات والقواعد وتحديثها وفقا للمتطلبات النظامية بأفضــل الممارســات ومراجعة وتطوير قواعد الســلوك المهني التي تمثل قيم 

اءات الداخلية بما يلبي حاجات الشـركة ومن ثم  إطالع أعضـاء مجلس اإلدارة دوما على التطورات في الشـركة، وغيرها من السـياسـات واإلجر

 .مجال حوكمة الشركات

 -وذلك وفقاً لما هو مبين أدناه: 2020عقدت اللجنة إجتماعين خالل العام   -

 الحضور / مرات 6/12/2020 5/10/2020 اإلسم

 2 حاضر حاضر اللجنة("عضو مستقل" م. حيدر الزبيدي/) رئيس

 2 حاضر حاضر السيد أحمد التيجاني/ )عضو اللجنة("عضو غير مستقل"

 2 حاضر حاضر السيد نزار تيسير شوكة /) عضو اللجنة("عضو مستقل"

 

 المهندس أحمد السالخ  رئيسا وعضوية المهندس محمد عناب والمهندس احمد البيطار .  لجنة االستثمار والتطوير وتتألف من السادة : .5

 

شركة مصانع  أن ذلك  والدولي المستويين المحلي باإلستثمارات على المتعلقة  أعماله في المجلس لتساند والتطوير اإلستثمار لجنة تشكيل جاء-

 إلى باإلضافة المهام هذه لتتولى اإلدارة مجلس عن اللجنة هذه استوجب انبثاق الذي األمر مساهمة عامة  ، شركة الزيوت النباتية األردنية 

 ويحدد بها، المنوطة والواجبات المهام يبَيِن ميثاق   اللجنة لهذه أُعد وقد،  وتقدمها لنجاح الشركة جوهريةً  تعد التي األخرى المالية الشؤون

 لمجلس التوصيات إصدار على اللجنة  دور فيها يقتصر التي الحاالت يحدد  كما مناسبة، تراها القرارات التي اتخاذ للجنة فيها يحق التي الحاالت

 عليها المنصوص والواجبات بالمهام للقيام للجنة اإلدارة مجلس من تفويض بمثابة الميثاق هذا ويعتبر بشأنها، القرارت المناسب التخاذ اإلدارة

 فيه . 

 -وذلك وفقاً لما هو مبين أدناه: 2020عقدت اللجنة إجتماعين خالل العام   -

 الحضور / مرات 29/11/2020 30/8/2020 اإلسم

 2 حاضر حاضر م. أحمد السالخ /)رئيس اللجنة("عضو مستقل"

 2 حاضر حاضر اللجنة("عضو غير مستقل"م. محمد عناب /)عضو 

 2 حاضر حاضر م. "أحمد سامي" البيطار/ )عضو اللجنة("عضو غير مستقل"

 

 /ك(. 17/ح  ،  17)المادة   2020واجتماعاتها مع المدققين خالل العام   سابعا : لجنة التدقيق ونبذة عن أعضائها 

 -لدى جميع أعضاء اللجنة المعرفة والدراية في األمور المالية والمحاسبية ونسرد لكم نبذة مقتبسة عن خبرتهم:

، محاسب    CFA، محلل معتمد  1992السيد نزار تيسير شوكة حاصل على شهادة بكالوريوس محاسبة وإدارة أعمال من الجامعة األردنية   .1
 ، يشغل حالياً وظيفة المدير المالي في مجموعة سما لالستثمارات الغذائية والصناعية.  JCPA /CPAقانوني معتمد 

ويشغل وظيفة رئيس   1991ادة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من الجامعة األردنية المهندس أحمد عدنان السالخ حاصل على  شه  .2
 تنفيذي في شركة نبيل للصناعات الغذائية. 

 ويشغل وظيفة المدير المالي لمجموعة أسترا لإلستثمار.  1976السيد نقوال أمين شنودي حاصل على دبلوم محاسبة وتدقيق من لندن  .3
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 /ك(. 17اجتماعين )المادة  2020اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي )السادة ارنست ويونغ( خالل العام بلغ عدد -

 اجتماعين. 2020بلغ عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الداخلي )دار الحمد للتدقيق( خالل العام -
 

 /ل(. 17)المادة    2020خالل العام   حضورهمثامنا :  اجتماعات مجلس االدارة وسجل 

 - في التواريخ المبينة أدناه: 2020تعزيزا لدوره ومسؤولياته، فقد عقد مجلس اإلدارة سبعة اجتماعات خالل العام  
 

 وتواريخها  2020تسلسل االجتماعات خالل العام  
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 السيد نقوال شنودي 

 عضو غير مستقل 
 7 حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر 

 م. احمد سامي البيطار   

 عضو غير مستقل 
 7 حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر 

 م. محمد عناب 

 عضو غير مستقل 
 7 حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر 

 السيد احمد التيجاني 

 عضو غير مستقل 
 7 حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر 

 السيد نزار شوكة 

 عضو مستقل 
 7 حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر 

 م. حيدر الزبيدي 

 عضو مستقل 
 7 حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر 

 م.أحمد السالخ 

 عضو مستقل 
 6 حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  متغيب  حاضر  حاضر 

 

 يقر رئيس مجلس االدارة بصحة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في تقرير الحوكمة.  -

 

 االدارةرئيس مجلس 

 نقوال أمين شنودى                                                                                                                      
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 2020كانون األول  31القوائم المالية كما في       

 مع تقريـــــر مدققي الحسابـــــات المستقليـــــن      
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 تقرير مدققي الحسابات المستقلين 

    شركة مصانع الزيوت النباتية األردنية المساهمة العامة المحدودة الى مساهمي

 الهاشميةالمملكة األردنية   –عمان 

 

 

 

 تقرير حول القوائم المالية  

 

 

 الـــرأي 
 

والتي تتكون من ( )الشركة لشركة مصانع الزيوت النباتية األردنية المساهمة العامة المحدودةلقد قمنا بتدقيق القوائم المالية المرفقة 

الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة  وقائمة الدخل وقائمة الدخل  2020كانون األول  31قائمة المركز المالي كما في 

 التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وااليضاحات حول القوائم المالية وملخص ألهم السياسات المحاسبية. 
 

 2020كانون األول    31ا في  في رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تُظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كم

 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية. 

 

 أساس الرأي 
 

ي الحسابات عن لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، إن مسؤولياتنا وفقاً لهذه المعايير مفصلة أكثر ضمن بند مسؤولية مدقق

 تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا هذا. نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادر عن 

لية في المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين باإلضافة إلى متطلبات السلوك المهني االخرى المالئمة لتدقيق القوائم الما

األردن، وقد التزمنا بمتطلبات السلوك المهني ومتطلبات المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين. لقد قمنا بالحصول على 

 أدلة تدقيق كافية ومالئمة وتوفر أساساً إلبداء الرأي. 

 

 امور التدقيق الهامة 
 

نا المهني كانت األكثر جوهرية خالل تدقيق القوائم المالية للسنة الحالية. لقد ان أمور التدقيق الهامة هي تلك األمور التي وفقاً الجتهاد

ً منفصالً حول هذه  تمت دراسة هذه األمور ضمن اإلطار الكلي لتدقيق القوائم المالية إلبداء رأينا حول هذه القوائم وال نبدي رأيا

 األمور.
 

لكافة األمور المتعلقة بذلك.   ابات والمتعلقة بتدقيق القوائم المالية. باإلضافةلقد قمنا بالمهام المذكورة في فقرة مسؤولية مدقق الحس

ان   .بناء عليه فأن تدقيقنا يشمل تنفيذ اإلجراءات التي تم تصميمها لالستجابة لتقييمنا لمخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية

نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات المتعلقة بمعالجة األمور المشار عليها ادناه، توفر أساسا لرأينا حول  

 تدقيق القوائم المالية المرفقة. 
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 االعتراف باإليرادات  . 1
 

من بيع الزيوت النباتية  ايرادات الشركة ناتجةمعظم إن 

، يوجد مخاطر متعلقة بإصدار الفواتير النباتي  السمن ومنتجات 

للعمالء واالعتراف باإليرادات قبل تسليم البضاعة أو تسليم 

البضاعة وعدم إصدار الفواتير أو تسجيلها مما قد يؤدي الى 

 الزيادة االيرادات المعترف بها. 

 

 إجراءات التدقيق

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها استجابة لهذا األمر 

دراسة نظام الرقابة الداخلي للشركة المتعلق بالموافقة وتوقيت 

االعتراف باإليرادات، كما تضمنت إجراءاتنا دراسة عينة من 

 31عمليات البيع قبل وبعد تاريخ القوائم المالية المنتهية في 

م فيما إذا تم االعتراف من أجل تقيي 2020كانون األول 

باإليرادات في السنة الصحيحة، باإلضافة الى ذلك لقد قمنا أيضا  

بإجراءات تدقيق تحليلية لهامش الربح الشهري للمنتجات  

الرئيسة. كما قمنا بدراسة تأييدات وتسويات أرصدة العمالء  

الرئيسين وعينة من القيود اليومية من حسابات اإليرادات للتأكد 

 لة المؤيدة لها. من األد

 

( 12إن االفصاحات المتعلقة باإليرادات تظهر في إيضاح )

المتعلقة بالسياسات  حول القوائم المالية كما أن االفصاحات 

( حول 4-2المحاسبية لالعتراف باإليراد تظهر في إيضاح )

 القوائم المالية

 

 

 2020المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي لعام 

 

ان اإلدارة   حولها. تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي غير القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات 

ان رأينا ال يشمل المعلومات   هي المسؤولة عن المعلومات األخرى. اننا نتوقع ان يتم تزويدنا بالتقرير السنوي بتاريخ الحق لتقريرنا.

 األخرى وأننا ال نبدي اي تأكيد حول المعلومات األخرى. 

 

لومات األخرى عندما تصبح متاحة لنا، بحيث نُقيّم فيما اذا كانت فيما يتعلق بتدقيق القوائم المالية، ان مسؤوليتنا هي قراءة المع 

 المعلومات األخرى تتعارض جوهريا مع القوائم المالية أو من معرفتنا خالل عملية تدقيق القوائم المالية.

 

 مسؤولية اإلدارة والمسؤولين المكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية  
 

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية، باإلضافة الى تحديد 

 لجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن غلط. نظام الرقابة الداخلي الضروري إلعداد قوائم مالية خالية من األخطاء ا
 

كما أن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة واإلفصاح عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية بما  

دارة تصفية الشركة أو إيقاف عملياتها في ذلك استخدام مبدأ االستمرارية في المحاسبة عند إعداد القوائم المالية، إال إذا كان في نية اإل

 أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.
 

 إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن االشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة. 
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 مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية 
 

ول بأن القوائم المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن إحتيال أو عن  إن أهدافنا تتمثل بالحصول على تأكيد معق

 غلط وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا.
 

ان التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى ولكنه ليس ضمانة إن التدقيق الذي يجري وفقاً لمعايير التدقيق الدولية سيكشف دائما خطأ  

عند وجوده. إن األخطاء قد تحدث نتيجة الحتيال أو غلط ويتم اعتبارها جوهرية، إذا كانت منفردةً أو مجتمعةً يمكن ان يكون   جوهريا

 لها تأثير على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية.
 

زء من التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، وكذلك نقوم بما إننا نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على الشك المهني كج

 يلي:
 
تحديد وتقييم مخاطر االخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواء الناتجة عن احتيال أو غلط، وتصميم وتنفيذ اجراءات تدقيق   •

إلبداء الراي. إن خطر عدم اكتشاف خطأ جوهري تستجيب لهذه المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر أساساً 

ناتج عن احتيال يعد أكبر من ذلك الناتج عن غلط، لما قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تأكيدات غير 

 صحيحة أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي.

 

تصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف وليس بهدف ابداء رأي الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك ل •

 حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للشركة. 

 

 تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية وااليضاحات المتعلقة بها التي قامت بها االدارة.  •

 

ارة لمبدأ االستمرارية في المحاسبة، وبناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها،  التوصل الى نتيجة حول مالءمة استخدام االد •

وفيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك كبيرة حول قدرة الشركة على االستمرار. وإذا 

لتدقيق إلى ايضاحات القوائم المالية ذات الصلة أو تعديل ما توصلنا الى نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا اإلشارة في تقرير ا

رأينا إذا كانت هذه االيضاحات غير كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، 

 كمنشأة مستمرة.  ومع ذلك فإن األحداث او الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار الشركة في اعمالها

 

تقييم العرض العام لهيكل القوائم المالية ومحتواها بما في ذلك االيضاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعامالت   •

 واألحداث التي تحقق العرض العادل. 

 

ت التدقيق المهمة التي تتضمن أي نقاط  إننا نتواصل مع المسؤولين المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بنطاق التدقيق وتوقيته ومالحظا

 ضعف مهمة في نظام الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.

 

ن نقوم كذلك بتزويد المسؤولين المكلفين بالحوكمة بما يفيد التزامنا بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية واالفصاح للمسؤولي

حوكمة عن كل العالقات واالمور االخرى التي تظهر على انها تؤثر على استقالليتنا وما شأنه ان يحافظ على هذه  المكلفين بال

 االستقاللية.
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من تلك األمور التي يتم التواصل بها مع المسؤولين المكلفين بالحوكمة، نقوم بتحديد األمور االكثر أهمية على تدقيق القوائم المالية 

التعليمات  ة والتي تمثل أمور التدقيق الهامة. اننا نقدم وصف عن هذه األمور في تقرير التدقيق اال إذا كان القانون أو للفترة الحالي

تمنع اإلفصاح عن ذلك االمر، او في حاالت نادرة جدا والتي بناءاً عليها ال يتم االفصاح عن ذلك االمر في تقريرنا الن العواقب 

 قد تفوق المنفعة العامة الناتجة عنه.السلبية المتوقعة لإلفصاح  

 

 تقرير حول المتطلبات القانونية 

 

 تحتفظ الشركة بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية تتفق مع القوائم المالية ونوصي بالمصادقة عليها.

 

 

 

 إرنسـت ويونـغ/ األردن 

 

 

 وضاح عصام برقاوي 

 591ترخيص رقم 

 األردنية الهاشميةالمملكة    –عمان 

 2021شباط  15
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 شركة مصانع الزيوت النباتية االردنية المساهمة العامة المحدودة

 قائمة المركز المالي

 2020كانون األول  31كما في 

 

 2019  2020 ايضاحات  

 دينـــــار  دينـــــار  الموجودات

     

     -متداولة موجودات غير 

 947ر295  1ر002ر287 3 ممتلكات ومعدات 

 474ر087  466ر963 4 استثمارات عقارية

 1ر282ر451  1ر029ر611 5 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 2ر703ر833  2ر498ر861  

     -موجودات متداولة 

 691ر686  541ر003 6 مخزون 

 1ر384ر648  1ر123ر483 7 وأرصدة مدينة أخرىذمم 

 3ر064ر136  3ر649ر913 9 نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

 5ر140ر470  5ر314ر399  

 7ر844ر303  7ر813ر260  مجموع الموجودات

     

     حقوق الملكية والمطلوبات

     

     -حقوق الملكية 

 4ر000ر000  4ر000ر000 8 رأس المال المدفوع

 1ر000ر000  1ر000ر000 8 احتياطي إجباري

 (2ر017)  (254ر857) 5 احتياطي القيمة العادلة

 1ر716ر958  1ر821ر621  أرباح مدورة 

 6ر714ر941  6ر566ر764  مجموع حقوق الملكية

     

     -المطلوبات المتداولة 

 1ر054ر729  1ر158ر374 11 ذمم وأرصدة دائنة أخرى

 17ر259  33ر972 20 مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

 57ر374  54ر150 17 مخصص ضريبة الدخل

 1ر129ر362  1ر246ر496  مجموع المطلوبات

 7ر844ر303  7ر813ر260  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

 
 
 
 
 

 المساهمة العامة المحدودةشركة مصانع الزيوت النباتية االردنية 
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 قائمة الدخل

  2020كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 

 2019  2020 ايضاحات  

 دينـــــار  دينـــــار  

     

 4ر985ر680  5ر292ر718 12 المبيعــات

     

     -ينزل: كلفة المبيعات 

 295ر531  250ر751 6 بضاعة جاهزة في بداية السنة

 2ر736ر071  2ر995ر036 13 االنتاج والمشتريات كلفة 

 (250ر751)  (135ر644) 6 بضاعة جاهزة في نهاية السنة

 2ر780ر851  3ر110ر143  كلفة المبيعات 

     

 2ر204ر829  2ر182ر575  مجمل الربح

     

 (183ر889)  (209ر872) 14 مصاريف بيع وتوزيع

 (521ر714)  (518ر316) 15 مصاريف ادارية

 (487ر920)  (341ر500) 7 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة

 -  (15ر000) 6 مخصص بضاعة بطيئة الحركة

 1ر011ر306  1ر097ر887  التشغيليالربح 

     

 (959)  (1ر503)  تكاليف تمويل

 183ر648  77ر313 16 إيرادات أخرى 

 1ر193ر995  1ر173ر697  الدخلربح السنة قبل ضريبة 

 (90ر834)  (69ر034) 17 ضريبة الدخل

 1ر103ر161  1ر104ر663  ربح السنة

     

 فلس/ دينـــار  ـارـفلس/ دينـ  

     

 28/0  28/0 18 للسهم من ربح السنةالمخفضة الحصة األساسية و

 

 

 

 

 

 العامة المحدودةشركة مصانع الزيوت النباتية االردنية المساهمة 

 قائمة الدخـــل الشامل
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  2020كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 

  2020  2019 

 دينـــــار  دينـــــار  

     

 1ر103ر161  1ر104ر663  بح السنةر

     : بنود الدخل الشامل األخرى

 بنود الدخل الشامل األخرى التي لن يتم تحويلها إلى قائمة الدخل    

 -  في الفترات الالحقة:      

 

- 

 التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

 (252ر840)  الدخل الشامل االخر    
 

 (93ر790)

تحويلها إلى قائمة  مجموع بنود الدخل الشامل األخرى التي لن يتم 

 (252ر840)  الدخل في الفترات الالحقة، بعد الضريبة 

 

 (93ر790)

 1ر009ر371  851ر823  للسنة  مجموع الدخل الشامل
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 شركة مصانع الزيوت النباتية االردنية المساهمة العامة المحدودة

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية

 2020كانون األول  31

 

 

 رأس المال  
 المدفوع 

 احتياطي
 إجباري 

احتياطي القيمة  
 المجموع  أرباح مدورة العادلــة 

 دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار 
      

 6ر714ر941 1ر716ر958 (2ر017) 1ر000ر000 4ر000ر000 2020الرصيد كما في أول كانون الثاني 
 851ر823 1ر104ر663 (252ر840) - - مجموع الدخل الشامل للسنة

 (1ر000ر000) (1ر000ر000) - - - (21توزيعات ارباح )إيضاح 

 6ر566ر764 1ر821ر621 (254ر857) 1ر000ر000 4ر000ر000 2020كانون األول  31الرصيد كما في 

      
 6ر505ر570 1ر413ر797 91ر773 1ر000ر000 4ر000ر000 2019الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 1ر009ر371 1ر103ر161 (93ر790) - - مجموع الدخل الشامل للسنة
 (800ر000)  (800ر000) - - - (21توزيعات ارباح )إيضاح 

 6ر714ر941 1ر716ر958 (2ر017) 1ر000ر000 4ر000ر000 2019كانون األول  31الرصيد كما في 
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 النباتية االردنية المساهمة العامة المحدودةشركة مصانع الزيوت 

 قائمة التدفقات النقدية

  2020كانون االول  31للسنة المنتهية في 

 

 2019  2020 ات إيضاح 

 دينـــــار  دينـــــار  األنشطة التشغيلية

     

 1ر193ر995  1ر173ر697  ربح السنة قبل ضريبة الدخل

     

     -تعديالت 

 93ر832  97ر358 4و3 استهالكات

 487ر920  341ر500 7 الخسائر االئتمانية المتوقعة مخصص

 959  1ر503  تكاليف تمويل

 (53ر508)  (26ر000)  ايرادات فوائد بنكية

 -  15ر000 6 مخصص بضاعة بطيئة الحركة

     

     -تغيرات رأس المال العامل 

 95ر814  135ر683  مخزون

 (510ر494)  (80ر335)  وأرصدة مدينة أخرىذمم 

 (22ر155)  16ر713  مبالغ مستحقة الى جهات ذات عالقة

 (41ر082)  85ر102  ذمم وأرصدة دائنة أخرى

 (114ر136)  (72ر258)  ضريبة الدخل المدفوعة

 1ر131ر145  1ر687ر963  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

     

     األنشطة االستثمارية

     

 (52ر068)  (145ر226) 3 شراء ممتلكات ومعدات

 (97ر242)  -  شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر 

 53ر508  26ر000  فوائد بنكية مقبوضة

 (95ر802)  (119ر226)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

     

     األنشطة التمويلية

     

 (959)  (1ر503)  تكاليف تمويل مدفوعة

 (774ر891)  (981ر457)  توزيعات أرباح مدفوعة

 (775ر850)  (982ر960)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

     

 259ر493  585ر777  صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

 2ر804ر643  3ر064ر136  النقد وما في حكمه كما في بداية السنة

 3ر064ر136  3ر649ر913 9 النقد وما في حكمه كما في نهاية السنة
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 شركة مصانع الزيوت النباتية االردنية المساهمة العامة المحدودة

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2020كانون األول  31

 

 معلومات عامة (1)

 

وسجلت كشركة مساهمة عامة برأس   1953المساهمة العامة المحدودة خالل عام تأسست شركة مصانع الزيوت النباتية االردنية 

سهم بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد تمت زيادته على فترات كان اخرها  500ر000دينار مقسم إلى  500ر000مال مصرح به 

 سهم الواحد.سهم بقيمة اسمية دينار لل 4ر000ر000دينار مقسم إلى  4ر000ر000ليصبح  2010خالل عام 

 

 من غايات الشركة انتاج الزيوت النباتية وسائر الصناعات المشابهة والمتممة لها. 

 

وتتطلب هذه القوائم المالية موافقة الهيئة  2021شباط  4تم إقرار القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 

 العامة للمساهمين. 

 

 المالية  أسس إعداد القوائم (1 -2)

 

 تم إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية.

 

القوائم المالية وفقا لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي   تم إعداد

 تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية. 

 

 دينار األردني هو عملة إظهار القوائم المالية والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة. إن ال

 

 التغيرات في السياسات المحاسبية  (2 -2)

 

كانون   31ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في  

 :2020كانون الثاني  1قامت بتطبيق التعديالت التالية اعتباراً من  ، باستثناء أن الشركة 2019األول 

  

 (: تعريف "األعمال" 3الدولي رقم ) تعديالت على معيار التقارير المالية

( "اندماج األعمال"،  3ي رقم )أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على تعريف "األعمال" في معيار التقارير المالية الدول

لمساعدة المنشآت على تحديد ما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات المستحوذ عليها ينطبق عليها تعريف "األعمال" أم ال.  

اصر  توضح هذه التعديالت الحد األدنى لمتطلبات األعمال، تلغي تقييم ما إذا كان المشاركون في السوق قادرين على استبدال أي عن

أعمال غير موجودة، وتضيف توجيهات لمساعدة المنشآت على تقييم ما إذا كانت العملية المستحوذ عليها جوهرية، وتضييق تعريفات 

 األعمال والمخرجات، وادخال اختبار تركيز القيمة العادلة االختياري.  

 

استحواذ على األصول التي يكون تاريخ استحواذها في أو بعد تم تطبيق التعديالت على المعامالت التي تكون إما اندماج األعمال أو  

. وبالتالي، لم يتعين على الشركة إعادة النظر في هذه 2020كانون الثاني  1بداية أول فترة ابالغ سنوية التي بدأت في أو بعد 

 عنها. المعامالت التي حدثت في فترات سابقة. يسمح بالتطبيق المبكر لهذه التعديالت ويجب اإلفصاح

 

 لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية للشركة. 
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 (: تعريف "الجوهري" 8( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

لية ومعيار المحاسبة الدولي رقم  عرض القوائم الما  -(  1أصدر المجلس الدولي للمحاسبة تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية لتوحيد تعريف ما هو "جوهري" ضمن المعايير كافة  -(8)

وتوضيح جوانب معينة من التعريف. ينص التعريف الجديد على أن "المعلومات تعتبر جوهرية إذا نتج عن حذفها أو إغفالها أو  

خفاءها، تأثير بشكل معقول على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للقوائم المالية لألغراض العامة على أساس تلك  إ

 القوائم المالية، والتي توفر معلومات مالية محددة حول المنشأة ".  

 

 لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية للشركة  

 

 ( 7( ومعيار التقارير المالية الدولي رقم )9تعديل معدالت الفائدة على معيار التقارير المالية الدولي رقم )

تشمل عدد من عمليات    7التقارير المالية الدولي رقم  ومعيار    9إن تعديالت معايير معدالت الفائدة لمعيار التقارير المالية الدولي رقم  

تتأثر عالقة التحوط إذا    اإلعفاءات التي تنطبق على جميع عالقات التحوط التي تتأثر بشكل مباشر بتعديل معايير معدالت الفائدة.

المعيار، لبند التحوط أو أداة التحوط.  أدى التعديل إلى حالة من عدم التيقن بشأن توقيت و / أو حجم التدفقات النقدية المستندة إلى 

نتيجة لهذا التعديل، قد يكون هناك عدم تيقن حول توقيت و / أو حجم التدفقات النقدية المستندة إلى المعيار، لبند التحوط أو أداة 

قد يؤدي ذلك إلى عدم (. RFRالتحوط، خالل الفترة السابقة الستبدال معيار معدل الفائدة الحالي بسعر فائدة خالي من المخاطر )

 .التيقن فيما إذا كانت المعاملة المتوقعة محتملة للغاية وما إذا كان من المتوقع أن تكون عالقة التحوط فعالة للغاية

 

 لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية للشركة. 

 

 COVID-19تخفيضات او تأجيالت االيجار المتعلقة بوباء -ارات" ( "االيج16المالية الدولي رقم )معيار التقارير تعديالت على 

( 16بإصدار تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ) 2020أيار  28المجلس الدولي للمعايير المحاسبية بتاريخ  قام

. تمنح هذه التعديالت إعفاءات للمستأجر COVID-19"االيجارات" والتي تتعلق بتخفيضات او تأجيالت االيجار الناتجة عن وباء 

( حول التعديالت المحاسبية لعقود االيجار على تخفيضات او تأجيالت  16المالية الدولي رقم ) متطلبات معيار التقارير من تطبيق

. 2021حزيران    30. يتعلق هذا التعديل بتخفيض لدفعات االيجار المستحقة قبل  COVID-19االيجار الناتجة بشكل مباشر عن وباء  

كتعديل على عقد  COVID-19يالت االيجار الناتجة عن وباء كحل عملي، يجوز للمستأجر اختيار عدم اعتبار تخفيضات او تأج

 اإليجار.  

 

لم ينتج عن تطبيق هذه التعديالت أثر على  ، مع السماح بالتطبيق المبكر.2020حزيران  1تم تطبيق هذه التعديالت اعتبارا من 

 القوائم المالية لدى الشركة. 
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 استخدام التقديرات (2-3)

 

إعداد القوائم المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة الشركة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر على مبالغ الموجودات إن  

والمطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة. إن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر أيضا على اإليرادات والمصاريف 

إدارة الشركة القيام بأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ وأوقات التدفقات النقدية المستقبلية  والمخصصات وبشكل خاص يتطلب من 

وأوقاتها الناجمة عن اوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل. إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل 

النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات في المستقبل في    متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وإن 

 أوضاع وظروف تلك المخصصات.

 

 بأن تقديراتها ضمن القوائم المالية معقولة ومفصلة على النحو التالي: الشركةفي اعتقاد إدارة 

 

مراجعة مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة  مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة من الذمم المدينة: يتم  -

ضمن أسس وفرضيات معتمدة من قبل إدارة الشركة لتقدير المخصص الواجب تكوينه بموجب متطلبات المعايير الدولية 

 لتقارير المالية. 
 

لألنظمة والقوانين والمعايير المحاسبية  مخصص ضريبة الدخل: يتم تحميل السنة المالية بما يخصها من نفقة ضريبة الدخل وفقاً   -

 ويتم احتساب مخصص الضريبة الالزم. 
 
تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار االنتاجية للموجودات الملموسة بشكل دوري لغايات احتساب االستهالكات السنوية اعتماداً  -

المستقبل، ويتم أخذ خسارة التدني )إن وجدت( في  على الحالة العامة لتلك الموجودات وتقديرات األعمار االنتاجية المتوقعة

 إلى قائمة الدخل. 
 
مخصصات قضائية: لمواجهة أية التزامات قضائية يتم أخذ مخصصات لهذه االلتزامات استناداً لرأي المستشار القانوني في  -

 الشركة. 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة ( 2-4)
 

 ممتلكات ومعدات  
 

 الممتلكات والمعدات بسعر الكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. ال يتم استهالك األراضي.تظهر 
 

 ٪.33٪ إلى 1يحسب االستهالك على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة باستخدام طريقة القسط الثابت وبنسب سنوية تتراوح ما بين 
 

دات من حيث االنخفاض في قيمتها عندما يكون هناك أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى يتم مراجعة تقييم الممتلكات والمع

أعلى    عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية. يتم إعادة إدراج الموجودات بالقيمة القابلة لالسترداد في الحاالت التي تكون القيمة الدفترية

 من القيمة القابلة لالسترداد.
 

فقات المتكبدة الستبدال أي من مكونات الممتلكات والمعدات كبند منفصل ويتم رسملته، كما يتم شطب المبالغ الدفترية  يتم احتساب الن

ألي جزء مستبدل. يتم رسملة النفقات األخرى الالحقة فقط عند زيادة المنافع االقتصادية المستقبلية المتعلقة بالممتلكات والمعدات.  

 خرى في قائمة الدخل كمصروف. يتم اثبات جميع النفقات األ
 

 استثمارات عقارية 
 

تظهر االسـتثمارات العقارية بسـعر الكلفة بعد تنزيل االسـتهالك المتراكم ويتم اسـتهالك االسـتثمارات العقارية )باسـتثناء االراضـي( 

 ٪.2ر5بطريقة القسط الثابت على مدى العمر المتوقع لها وبنسبة 
 

اإلستثمارات العقارية عند التخلص منها او عند التوقف عن استخدامها وال يتوقع وجود منفعة مستقبلية منها.  يتم تسجيل يتم استبعاد 

 في السنة التي يتم فيها االستبعاد.الدخل  الناتجة عن االستبعاد في قائمة األرباح والخسائر
 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
 

ــة، ويظهر  التغير يتم اثبات هذه الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة مضافاً اليها مصاريف االقتناء ويعاد تقييمها الحقاً بالقيمة العادلـــ

اتج عن فروـقات تحوـيل بنود  ــاـمل وضـــــمن حقوق الملكـية بـما فـيه التغير في القيـمة الـعادـلة الـن في القيـمة الـعادـلة في ـقائـمة اـلدـخل الشـــ

وجودات غير النقدية بالعمالت االجنبية، وفي حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها يتم تســـجيل األرباح والخســـائر الناتجة عن ذلك الم

ــائر  ــرة الى االرباح والخس ــيد احتياطي تقييم الموجودات المباعة مباش ــمن حقوق الملكية ويتم تحويل رص ــامل وض في قائمة الدخل الش

 .الدخلائمة المدورة وليس من خالل ق
 

 ال تخضع هذه الموجودات الختبار خسائر التدني. -

 .الدخليتم تسجيل االرباح الموزعة في قائمة  -
 

 مخزون
 

يتم تسعير المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف وقطع الغيار بسعر الكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح او صافي القيمة البيعية 

 ايهما اقل. 
 

تسعير البضاعة الجاهزة بالكلفة او صافي القيمة البيعية ايهما اقل، وتتضمن الكلفة كلفة مواد خام ورواتب وأجور مباشرة يتم 

 واستهالكات ومصاريف صناعية غير مباشرة.
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 ذمم مدينة 

 
الخسائر االئتمانية المتوقعة تظهر الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة األصلي مخصوما منها المبالغ المقدر عدم تحصيلها. يتم عمل تقدير 

تستند إلى الخبرة التاريخية للخسارة االئتمانية مع  وتستخدم الشركة األسلوب المبسط في حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة حيث 
وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم  األخذ بعين االعتبار العوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية  

(9.) 
 

 نقد وما في حكمه  
 

يشـــمل على نقد في الصـــندوق وأرصـــدة لدى البنوك وودائع قصـــيرة األجل  لغرض قائمة التدفقات النقدية، فإن النقد وما في حكمه
 والتي لديها تواريخ استحقاق ثالثة أشهر أو أقل بعد تنزيل أرصدة البنوك الدائنة.

 
 ذمم دائنة

 
أو لم تتم من قبل  يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع او الخدمات المستلمة سواء تمت المطالبة بها

 المورد.
 

 مخصصات
 

يتم اثبات المخصصات عندما يكون على الشركة التزام )قانوني أو فعلي( ناتج عن حدث سابق، وإن تسديد االلتزامات محتمل ويمكن 
 قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.

 
 إثبات اإليراد واالعتراف بالمصاريف

 
( والذي يتضمن تحديد العقد والثمن وتحديد 15يتم تسجيل اإليرادات وفقا لنموذج الخمس خطوات من معيار التقارير الدولي رقم )

ن التزام االداء في العقد واالعتراف باإليرادات بناءا على تأدية التزام األداء، حيث يتم االعتراف باإليرادات عند بيع البضاعة للزبائ
 رة والتي عادة تتم عند نقطة معينة من الزمن.  واصدار الفاتو 

 
 يتم إثبات إيرادات اإليجارات باستخدام طريقة القسط الثابت على مدة عقد اإليجار.

 
 يتم اثبات االيرادات األخرى وفقاً لمبدأ االستحقاق.

 
 يتم االعتراف بالمصاريف وفقاً لمبدأ االستحقاق.

 
 العمالت األجنبية 

 
يتم قيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعامالت. كما يعاد تحويل 
الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي. تؤخذ 

 . الدخلة عن عمليات التحويل إلى قائمة الفروقات الناتج
 

 ضريبة الدخل
 

، ووفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 2019( لعام 38تقوم الشركة بأخذ مخصص لضريبة الدخل وفقاً لقانون ضريبة الدخل رقم )
المحاسبية والضريبية للموجودات ( حيث ينص هذا المعيار على تسجيل الضريبة المؤجلة الناتجة عن الفرق ما بين القيمة 12)

 والمطلوبات.
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 ومعدات  ممتلكات (3)

 

 مبانــي أراضي 

 اآلالت 

 والماكينات 

معـدات  

 وأدوات

أثــاث  

 ومفروشات 

أجهزة مكتبية 

 لمجمــوع ا مشاريع تحت التنفيذ سيـارات  وحاسوبية وبرامج

 دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينــار - 2020 

          - الكلفة

 7ر671ر302 41ر720 280ر752 251ر864 160ر472 119ر166 5ر239ر064 1ر292ر992 285ر272 2020كما في أول كانون الثاني الرصيد 

 145ر226 137ر996 600 - 3ر960 - 2ر670 - - اضافــات

 7ر816ر528 179ر716 281ر352 251رر864 164ر432 119ر166 5ر241ر734 1ر292ر992 285ر272 2020كانون األول  31الرصيد كما في 
          

          -االستهالك المتراكم 

 6ر724ر007 - 133ر638 199ر598 158ر170 90ر147 5ر050ر736 1ر091ر718 - 2020الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 90ر234 - 22ر900 11ر760 1ر302 848 19ر662 33ر762 - استهالكات

 6ر814ر241 - 156ر538 211ر358 159ر472 90ر995 5ر070ر398 1ر125ر480 - 2020كانون األول  31الرصيد كما في 
          

          صافي القيمة الدفترية

 1ر002ر287 179ر716 124ر814 40ر506 4ر960 28ر171 171ر336 167ر512 285ر272 2020األول كانون  31كما في 

          

2019 -          

          - الكلفة

 7ر619ر234 - 280ر519 247ر754 160ر197 119ر166 5ر233ر334 1ر292ر992 285ر272 2019كما في أول كانون الثاني الرصيد 

 52ر068 41ر720 233 4ر110 275 - 5ر730 - - اضافــات

 7ر671ر302 41ر720 280ر752 251ر864 160ر472 119ر166 5ر239ر064 1ر292ر992 285ر272 2019كانون األول  31الرصيد كما في 
          

          -االستهالك المتراكم 

 6ر637ر299 - 112ر575 188ر326 157ر414 89ر569 5ر031ر459 1ر057ر956 - 2019الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 86ر708 - 21ر063 11ر272 756 578 19ر277 33ر762 - استهالكات

 6ر724ر007 - 133ر638 199ر598 158ر170 90ر147 5ر050ر736 1ر091ر718 - 2019كانون األول  31الرصيد كما في 
          

          صافي القيمة الدفترية

 947ر295 41ر720 147ر114 52ر266 2ر302 29ر019 188ر328 201ر274 285ر272 2019كانون األول  31كما في 
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 استثمارات عقارية (4)

 المجمــوع  مبـــاني  أراضــي  

 دينــــار دينـــار دينـــار 

2020 -    

    -الكلفـة

 554ر697 270ر081 284ر616 2020الثاني الرصيد كما في أول كانون 

 - - - إضافات 

 554ر697 270ر081 284ر616 2020كانون األول  31الرصيد كما في 

    

    -االستهالك المتراكم

 80ر610 80ر610 - 2020الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 7ر124 7ر124 - استهالكات 

 87ر734 87ر734 - 2020كانون األول  31الرصيد كما في 

    

    صافي القيمة الدفترية كما في

 466ر963 182ر347 284ر616 2020كانون األول  31

    

2019-    

    -الكلفـة

 554ر697 270ر081 284ر616 2019الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 - - - إضافات 

 554ر697 270ر081 284ر616 2019كانون األول  31الرصيد كما في 

    

    -االستهالك المتراكم

 73ر486 73ر486 - 2019الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 7ر124 7ر124 - استهالكات 

 80ر610 80ر610 - 2019كانون األول  31الرصيد كما في 

    

    صافي القيمة الدفترية كما في

 474ر087 189ر471 284ر616 2019كانون األول  31

 

 القيمة العادلة لالستثمارات العقارية ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية كما في تاريخ القوائم المالية.إن 
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 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (5) 

 

 الشركات التالية: استثمار الشركة في أسهميشمل هذا البند 

 2020  2019 

 دينــــار  دينــــار 

    -أسهم مدرجة في سوق عمان المالي

 65ر430  66ر700 بنك القاهرة عمان 

 144ر236  132ر560 بنك األردن 

 822ر618  589ر424 البنك العربي 

 1ر032ر284  788ر684 

    -أسهم مدرجة في سوق فلسطين المالي

 54ر867  64ر227 الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار

 195ر300  176ر700 شركة االتصاالت الفلسطينية

 250ر167  240ر927 

 1ر282ر451  1ر029ر611 

 

 فيما يلي ملخص حركة احتياطي القيمة العادلة:

 2020  2019 

 دينــــار  دينــــار 

    

 91ر773  (2ر017) رصيد بداية السنة 

 (93ر790)  (252ر840) إعادة تقييم موجودات مالية 

 (2ر017)  (254ر857) رصيد نهاية السنة

 

 

 مخزون (6)

 2020  2019 

 دينــــار  دينــــار 

    

 416ر983  333ر486 مواد خام وتعبئة وتغليف

 250ر751  135ر644 بضاعة جاهزة

 194ر180  194ر102 قطع غيار

 15ر689  36ر985 مشتراةبضاعة جاهزة 

 4ر083  45ر786 بضاعة بالطريق

 (190ر000)  (205ر000) ينزل: مخصص مواد خام وقطع غيار بطيئة الحركة

 691ر686  541ر003 
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 ان الحركة على مخصص مواد خام وقطع غيار بطيئة الحركة هي كما يلي:

 2020  2019 

 دينــــــار  دينــــــار 

    

 190ر000  190ر000 الرصيد كما في اول كانون الثاني

 -  15ر000 المخصص للسنة 

 190ر000  205ر000 كانون االول 31الرصيد كما في 

 

 

 أرصدة مدينة أخرى وذمم  (7)

 2020  2019 

 دينــــار  دينــــار 

    

 4ر561ر742  1ر217ر546 ذمم تجارية

 (3ر760ر825)  (620ر146) االئتمانية المتوقعةالخسائر ينزل: مخصص 

 800ر917  597ر400 

    

 553ر192  500ر410 شيكات برسم التحصيل

 6ر028  3ر130 ذمم موظفين 

 7ر400  9ر023 مصاريف مدفوعة مقدما

 7ر255  7ر255 تأمينات مستردة

 4ر080  4ر080 دفعات مقدمة للموردين 

 743  337 مقبوضةإيرادات مستحقة وغير 

 56  - امانات مؤسسة الضمان االجتماعي 

 4ر977  1ر848 دفعات لدائرة ضريبة الدخل

 1ر384ر648  1ر123ر483 

 

 دينار(. 3ر760ر825: 2019) 2020كانون األول  31دينار كما في  620ر146الخسائر االئتمانية المتوقعة بلغ إجمالي 

 

 هو كما يلي:الخسائر االئتمانية المتوقعة إن ملخص حركة  *

 2020  2019 

 دينــــار  دينــــار 

    

 3ر272ر905  3ر760ر825 الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 -  (3ر482ر179) مخصص معدوم

 487ر920  341ر500  المخصص للسنة 

 3ر760ر825  620ر146 كانون األول 31الرصيد كما في 
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 حقوق الملكية  (8)

 

 رأس المال المدفوع

  2020ـكانون األول  31ديـنار كـما في  4ر000ر000المكتـتب ـبه والـمدفوع ديـنار و  4ر000ر000المصـــــرح ـبه  بلغ رأســــــمال

 سهم بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد. 4ر000ر000موزعة على 

 

 احتياطي إجباري 

٪ وهو غير قابل 10تحويله من صــافي االرباح الســنوية قبل ضــريبة الدخل بنســبة تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحســاب ما تم 

٪ من رأس المال المصرح به. إال أنه 25ال يجوز وقف التحويل لالحتياطي اإلجباري قبل أن يبلغ رصيده   .للتوزيع على المساهمين 

 د االحتياطي االجباري رأس مال الشركة المصرح به.يجوز بموافقة الهيئة العامة للشركة االستمرار في التحويل الى أن يبلغ رصي

 

 

 النقد وما في حكمه (9)

 

 يتكون النقد وما في حكمه الظاهر في قائمة التدفقات النقدية كما يلي:

 2020  2019 

 دينـــــار  دينـــــار 

    

 1ر547  1ر500 نقد في الصندوق

 1ر754ر804  2ر179ر205 حسابات جارية

 1ر307ر785  1ر469ر208 لدى البنوك *ودائع 

 3ر064ر136  3ر649ر913 

 

ل للودائع بالدوالر األمريكي 1ر65أشــهر بمعدل فائدة يبلغ  3يمثل هذا البند ودائع لدى البنوك تســتحق من شــهر الى  * ٪ ســنويا

 ٪ سنوياً للودائع بالدينار األردني.4ر5و 

 

 تسهيالت إئتمانية غير مستغلة (10)

 

 الشركة تسهيالت ائتمانية غير مستغلة بتاريخ القوائم المالية وفيما يلي تفاصيلها:لدى 

 

: ســـــعر ـفاـئدة 2019٪ ممنوح من البـنك العربي المـحدود )8ر125ديـنار بـفاـئدة  700ر000حســـــاب ـجاري ـمدين بســـــقف  -

 ٪(.9ر25

 

 العربي المحدود.ممنوح من البنك  250ر000سقف تسهيالت غير مباشر/كفاالت بمبلغ  -
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 ذمم وأرصدة دائنة أخرى (11)
 2020  2019 

 دينــــار  دينــــار 
    

 39ر502  59ر453 ذمم دائنة
 78ر134  116ر723 أمانات المساهمين 
 44ر251  44ر742 مصاريف مستحقة

 631ر596  631ر596 مخصص قضايا
 108ر458  127ر371 مخصص نهاية خدمة وإجازات 

 10ر509  12ر237 امانات ضريبة الدخل
 25ر527  30ر186 امانات ضريبة مبيعات 

 7ر808  7ر388 أمانات مؤسسة الضمان االجتماعي 
 56ر894  70ر384 شيكات مؤجلة الدفع

 52ر050  58ر294 أخرى
 1ر054ر729  1ر158ر374 
 
 
 المبيعــات (12)
 

 2020كانون األول  31 – 2020

  المجموع زيوت سمنة - القطاعات 
 دينـــار دينـــار دينـــار

    نوع المنتجات
 5ر270ر458 - 5ر270ر458 مبيعات سمنة

 22ر260 22ر260 - مبيعات زيوت 

 5ر292ر718 22ر260 5ر270ر458 المجموع

    
    المبيعات حسب التوزيع الجغرافي

 5ر074ر981 22ر260 5ر052ر721 مبيعات محلية
 217ر737 - 217ر737 مبيعات خارجية

 5ر292ر718 22ر260 5ر270ر458 المجموع

    
2019 -    

 2019كانون األول  31 
  المجموع زيوت سمنة - القطاعات 

 دينـــار دينـــار دينـــار
    نوع المنتجات
 4ر820ر773 - 4ر820ر773 مبيعات سمنة

 164ر907 164ر907 - مبيعات زيوت 

 4ر985ر680 164ر907 4ر820ر773 المجموع

    
    المبيعات حسب التوزيع الجغرافي

 4ر811ر389 164ر907 4ر646ر482 مبيعات محلية
 174ر291 - 174ر291 مبيعات خارجية

 4ر985ر680 164ر907 4ر820ر773 المجموع
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 كلفـة اإلنتاج والمشتريات (13)

 2020  2019 

 دينــــار  دينــــار 
    

 2ر367ر256  2ر632ر115 كلفة زيوت ومواد خام ومواد تعبئة وتغليف مستخدمة في اإلنتاج

 204ر762  221ر633 رواتب واجور

 22ر909  19ر818 مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي 

 4ر265  5ر503 مصاريف طبية

 53ر474  54ر208 إستهالكات 

 21ر583  3ر839 وتصليحات صيانة 

 2ر068  3ر311 مصاريف نظافة

 22ر832  16ر656 كهرباء ومياه ومحروقات 

 4ر231  3ر992 تأمين 

 32ر691  33ر961 أخرى

 2ر736ر071  2ر995ر036 

 

 

 مصاريف بيع وتوزيع (14)

 2020  2019 

 دينــــار  دينــــار 

    

 113ر096  139ر294 رواتب وأجور

 13ر447  11ر877 مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي 

 4ر164  6ر142 عموالت مندوبين 

 3ر052  2ر901 مصاريف طبية

 3ر560  2ر232 مصاريف مبيعات تصدير

 23ر007  21ر290 مصاريف سيارات 

 8ر602  8ر602 استهالكات 

 2ر069  2ر609 مصاريف بنكية

 1ر986  1ر274 فحص عينات 

 4ر481  4ر678 واعالن دعاية 

 1ر812  1ر642 رسوم عطاءات 

 4ر613  7ر331 أخرى

 183ر889  209ر872 
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 مصاريف إدارية  (15)

 2020  2019 

 دينــــار  دينــــار 

    

 290ر055  307ر908 رواتب وأجور

 22ر939  22ر073 مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي 

 5ر882  4ر192 مصاريف طبية

 1ر531  913 قرطاسية ومطبوعات 

 31ر756  34ر547 استهالكات 

 4ر070  4ر063 بريد وهاتف

 64ر400  64ر400 بدل تنقالت ومكافآت أعضاء مجلس االدارة

 26ر750  27ر750 أتعاب مهنية واستشارات 

 1ر833  164 مصاريف قانونية

 30ر108  13ر231 رسوم واشتراكات 

 7ر288  7ر837 مصاريف سيارات 

 35ر102  31ر238 أخرى

 521ر714  518ر316 

 

 

 إيرادات أخرى (16)

 2020  2019 

 دينــــار  دينــــار 

    

 53ر508  26ر000 فوائد ودائع بنكية

 3ر025  4ر307 إيراد بيع مخلفات وسكراب 

 25ر000  25ر000 إيراد إيجار 

 99ر422  20ر017 توزيعات ارباح

 2ر693  1ر989 أخرى

 183ر648  77ر313 

 

 

 ضريبة الدخل (17)
 

. 2019( لسنة 38وفقاً لقانون ضريبة الدخل رقم ) 2020كانون األول  31تم احتساب ضريبة الدخل المستحقة للسنة المنتهية في 
 .2014( لسنة 34)وفقا لقانون رقم  2019كانون االول  31وتم احتساب مخصص لضريبة الدخل للسنة المنتهية في 

 
 .2016كانون االول  31حصلت الشركة على مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حتى 

 
, قامت الشركة بمزاولة نشاطها االقتصادي في المنطقة التنموية وقد تم تسجيلها في شبكة الضريبة 2019كانون الثاني  1ابتداء من 

انون االستثمار. تفرض الضريبة على دخل المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية الناشئة عن العامة على المبيعات وفقا ألحكام ق
٪( مساهمة وطنية أي  1٪( باإلضافة الى )5( بنسبة )٪ 30أنشطة الصناعات التحويلية التي ال تقل القيمة المحلية المضافة فيها عن )

 ٪(. 6ما يعادل )
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 الضريبي  ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح 

 2020  2019 

 دينــــار  دينــــار 

    

 1ر193ر995  1ر173ر697 الربح المحاسبي 

 ً  425ر173  360ر401 يضاف: مصروفات غير مقبولة ضريبيا

 404ر793  383ر524 ينزل: ديون معدومة

 1ر214ر375  1ر150ر574 الربح الضريبي

    

 72ر863  69ر034 ضريبة دخل السنة

 ٪6ر1  ٪5ر9 ضريبة الدخل الفعليةنسبة 

 ٪6  ٪6 نسبة ضريبة الدخل القانونية

 

 فيما يلي الحركة على مخصص ضريبة الدخل:  

 2020  2019 

 دينــــــار  دينــــــار 

    

 80ر676  57ر374 الرصيد كما في أول كانون الثاني

 72ر863  69ر034 ضريبة الدخل المستحقة 

 17ر971  - سابقةضريبة دخل سنوات 

 (114ر136)  (72ر258) ضريبة الدخل المدفوعة

 57ر374  54ر150 كانون األول 31الرصيد كما في 

 

 

 حصة السهم من ربح السنة (18)

 2020  2019 

    

 1ر103ر161  1ر104ر663 ربح السنة )دينار(

 4ر000ر000  4ر000ر000 المتوسط المرجح لعدد األسهم )سهم(

 28/0  28/0 الحصة األساسية للسهم من ربح السنة

 

 إن الحصة المخفضة للسهم من ربح السنة مساوية للحصة األساسية للسهم من ربح السنة.
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 التزامات محتملة (19)
 

 - كفاالت  
كانون األول    31دينار كما في   147ر975على الشركة بتاريخ القوائم المالية التزامات محتمل ان تطرأ تتمثل في كفاالت بنكية بمبلغ 

 دينار(.  142ر975: 2019) 2020
 

 - القضايا المقامة على الشركة  
دينار لصالح الشركة العامة لتجارة   631ر610صدر قرار من محكمة التمييز االتحادية لجمهورية العراق بإلزام الشركة بدفع مبلغ 

وبرأي إدارة الشركة ومستشارها القانوني فإن المخصص  2017آذار  28لقرار بتاريخ المواد الغذائية، هذا وتم تبليغ الشركة بهذا ا
 المسجل لهذه القضية كاٍف لمواجهة االلتزام الذي قد ينجم عنها حيث تم تسجيل مخصص بالكامل مقابل هذه القضية. 

 
: 2019كانون األول  31) 2020األول  كانون  31دينار كما في   2ر132ر405بلغت قيمة القضـايا المقامة من الـشركة على الغير  

 دينار( تتمثل في ذمم مستحقة للشركة وشيكات مرتجعة نتيجة ممارسة الشركة لنشاطها االعتيادي.  2ر626ر000
 
 
 المعامالت مع جهات ذات عالقة (20)
 

وأعضاء مجلس   للشركةاإلدارة التنفيذية العليا و تمثل المعامالت مع جهات ذات عالقة المعامالت التي تمت مع كبار المساهمين 
اإلدارة وجهات أخرى ذات عالقة والشركات المملوكة من قبل كبار المساهمين. هذا ويتم اعتماد سياسة األسعار والشروط المتعلقة  

 . الشركة لس إدارة بهذه المعامالت من قبل مج
 

 فيما يلي ملخص األرصدة مع جهات ذات عالقة الظاهرة في قائمة المركز المالي:
 

 2020  2019 

 دينــــار  دينــــار 
    مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

 17ر259  33ر972 نابلس )شركة مملوكة من قبل كبار المساهمين(-شركة مصانع الزيوت النباتية 

 17ر259  33ر972 

 
 إن األرصدة مع الجهات ذات العالقة ناتجة عن نشاط الشركة االعتيادي وغير خاضعة للفوائد. 

 
 فيما يلي ملخص المعامالت مع الجهات ذات العالقة الظاهرة في قائمة الدخل:

 2020  2019 
 دينـــار  دينـــار 

    مشتريات زيوت خام 
 42ر400  33ر972 نابلس )شركة مملوكة من قبل كبار المساهمين( -النباتيةشركة مصانع الزيوت 

    
 64ر400  64ر400 بدل تنقالت ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

    
 220ر323  228ر668 اإلدارة العليا أخرى رواتب ومنافع
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 توزيعات أرباح (21)

 

 2021التي ســتنعقد خالل العام  بالتنســيب إلى الهيئة العامة للشــركة 2021شــباط  4قام مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 

 . 2020كانون األول  31٪ من رأس مال الشركة كما في 25بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 

 

على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة  2020أيار  30وافقت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ 

 . 2019كانون األول  31كما في  ٪ من رأس مال الشركة 25

 

ــركة في اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ  ــبة   2019أذار   23وافقت الهيئة العامة للشـ ــاهمين بنسـ على توزيع أرباح نقدية على المسـ

 .  2018كانون األول  31٪ من رأس مال الشركة كما في 20

 

 إدارة المخاطر  ( 22)

 

 مخاطر أسعار الفائدة

 

 الشركة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها والتي تحمل فائدة مثل ودائع البنوك.تتعرض 

 

تمثل حسـاسـية قائمة الدخل الشـامل أثر التغيرات المفترضـة المتوقعة بأسـعار الفوائد على ربح الشـركة لسـنة واحدة، ويتم احتسـابها 

 .2019و  2020كانون األول  31كما في بناًء على الموجودات المالية والتي تحمل سعر فائدة متغير 

 

ــي  ــدة كما فــ  2020كانون األول  31يبين الجدول التالي حساسية قائمة الدخل الشامل للتغيرات المعقولة المتوقعة على أسعار الفائــ

 ، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة.2019و 

 

2020 - 

 العملـــة 

 الزيادة

  بسعر الفائدة

 األثر على 

 ربح السنة

 دينـــار  نقطة 

    

 5ر499  50 دينار أردني 

 1ر847  50 دوالر أمريكي 

 

 العملـــة 
 النقص

  بسعر الفائدة
 األثر على
 ربح السنة

 دينـــار  نقطة 
    

 (5ر499)  50 دينار أردني 
 (1ر847)  50 دوالر أمريكي 
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2019 - 

 العملـــة 

 الزيادة

  بسعر الفائدة

 األثر على 

 ربح السنة

 دينـــار  نقطة 

    

 2ر907  50 دينار أردني 

 3ر632  50 دوالر أمريكي 

 

 العملـــة 

 النقص

  بسعر الفائدة

 األثر على 

 ربح السنة

 دينـــار  نقطة 

    

 (2ر907)  50 دينار أردني 

 (3ر632)  50 دوالر أمريكي 

    

 
 مخاطر التغير بأسعار األسهم

 
واحتياطي القيمة العادلة نتيجة للتغيرات المعقولة المتوقعة على أســعار األســهم، مع بقاء  فيما يلي جدول يبين حســاســية قائمة الدخل

 جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة:
 

2020 - 

  التغير في المؤشر  
األثر على ربح 

  السنة
األثر على حقوق 

 الملكية 

 دينــــار  دينــــار  )٪( 
      

 102ر961  -  10 مؤشر بورصة عمان وفلسطين 
 

2019 - 

  التغير في المؤشر  
األثر على ربح 

  السنة
األثر على حقوق 

 الملكية 
 دينــــار  دينــــار  )٪( 
      

 128ر245  -  10 مؤشر بورصة عمان وفلسطين 
 

 مساوي للتغير أعاله مع عكس اإلشارة.في حال هنالك تغير سلبي في المؤشر يكون األثر 
 

 مخاطر االئتمان
 . الشركة مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز المدينون واألطراف األخرى عن الوفاء بالتزاماتهم اتجاه 

 
وترى الشركة بأنها ليست معرضة بدرجة كبيرة لمخاطر االئتمان حيث تحتفظ باالرصدة لدى مؤسسات مصرفية رائدة. كما تقوم 

ة للعمالء مع مراقبة الذمم القائمة بشكل مستمر وأخذ مخصصات مقابل الذمم المشكوك في تحصيلها  الشركة بتحديث السقوف االئتماني
 والحصول على بعض الضمانات.

 
 ٪(.58: أكبر عميل 2019) 2020كانون األول  31٪ من المبيعات للسنة المنتهية في 60يمثل أكبر عميل ما نسبته 
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 مخاطر السيولة

 
 إدارة مخاطر السيولة وذلك عن طريق التأكد من توفر التسهيالت البنكية.تعمل الشركة على 

 
على أـساس الفترة المتبقية  2019و  2020كانون األول   31يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات المالية )غير مخـصومة( كما في 

 لالستحقاق التعاقدي وأسعار الفائدة السوقية الحالية:
 

 
  3أقل من 
  شهور

ور  شه 3من 
 المجموع  شهر 12إلى 

 دينــار  دينــار  دينــار 
      2020كانون األول  31

 526ر778  232ر300  294ر478 ذمم وأرصدة دائنة أخرى 

 33ر972  33ر972  - مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

 560ر750  266ر272  294ر478 المجموع

 

 
  3أقل من 
  شهور

شهور   3من 
 المجموع  شهر 12إلى 

 دينــار  دينــار  دينــار 
      2019كانون األول  31

 423ر133  186ر597  236ر536 ذمم وأرصدة دائنة أخرى 

 17ر259  17ر259  - مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

 440ر392  203ر856  236ر536 المجموع

 

 مخاطر العمالت

األردني والدوالر األمريكي. إن ســــعر صــــرف الدينار مربوط بســــعر ثابت مع الدوالر إن معظم تعامالت الشــــركة هي بالدينار 

 دوالر لكل دينار(. 41/1األمريكي )
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 ألدوات الماليةالقيمة العادلة ل (23)
 

 تتمثل األدوات المالية في الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
 

الصـــندوق واألرصـــدة لدى البنوك والذمم المدينة وموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل تتكون الموجودات المالية من النقد في 

ــتحقة الى جهات ذات  ــدة المدينة األخرى. تتكون المطلوبات المالية من الذمم الدائنة ومبالغ مس ــامل اآلخر وبعض األرص الدخل الش

 عالقة وبعض األرصدة الدائنة األخرى.
 

 التالي ألساليب وبدائل التقييم وذلك في تحديد وعرض القيمة العادلة لألدوات المالية:تستخدم الشركة الترتيب 
 

 األسعار السوقية المعلنة في األسواق الفعالة لنفس الموجودات والمطلوبات. المستوى األول: 
 

مكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير تقنيات أخرى حيث تكون كل المدخالت التي لها تأثير مهم على القيمة العادلة ي المستوى الثاني:

 مباشر من معلومات السوق. 
 

تقنيات أخرى حيث تستخدم مدخالت لها تأثير مهم على القيمة العادلة ولكنها ليست مبنية على معلومات من السوق   المستوى الثالث:

 يمكن مالحظتها. 
 

كانون األول  31  

2020  

 كانون األول  31 

2019 

 دينــــار  دينــــار  
     

 المستوى االول  المستوى األول  

     موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:

 1ر282ر451  1ر029ر611  أسهم 
 
 
 إدارة رأس المال  ( 24)
 

رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط الشركة  يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال الشركة بالتأكد من المحافظة على نسب 

 ويعظم حقوق الملكية. 
 

تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات ظروف العمل. هذا ولم تقم الشركة بأية  

 ية والسنة السابقة.تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحال
 

ان البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع، االحتياطي اإلجباري واحتياطي القيمة العادلة واألرباح  

كانون األول   31دينار كما في    6ر714ر941مقابل    2020كانون األول    31دينار كما في    6ر566ر764المدورة والبالغ مجموعها  

2019. 
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 الصادرة وغير النافذة بعد  والتعديالت معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة  ( 25)

 

والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة وغير النافذة بعد حتى تاريخ القوائم المالية مدرجة أدناه، وستقوم الدولية  إن المعايير المالية  

 تاريخ التطبيق االلزامي: الشركة بتطبيق هذه التعديالت ابتداًء من 

 

 ( عقود التأمين  17معيار التقارير المالية الدولي رقم )

يقدم المعيار نموذجاً شامالً لالعتراف والقياس والعرض وااليضاحات المتعلقة بعقود التأمين. ويحل هذا المعيار محل معيار التقارير  

المعيار على جميع أنواع عقود التأمين )مثل عقود الحياة وغيرها من عقود التأمين عقود التأمين. ينطبق  – ( 4المالية الدولي رقم )

المباشرة وعقود إعادة التأمين( دون النظر للمنشأة المصدرة لعقد التأمين، كما ينطبق على بعض الضمانات واألدوات المالية التي 

 يقة الرسوم المتغيرة وطريقة توزيع األقساط. تحمل خاصية المشاركة. ان اإلطار العام للمعيار يتضمن استخدام طر

 

مع ارقام المقارنة، مع السماح بالتطبيق المبكر شريطة ان المنشأة طبقت  2023كانون الثاني  1سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبارا من 

ق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( قبل أو مع تطبي15( ومعيار التقارير المالية الدولي رقم )9معيار التقارير المالية الدولي رقم )

(17 .) 

 

 تصنيف المطلوبات المتداولة مقابل غير المتداولة (: 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

اني  خالل لمـحاســـــبـيةللمـعايير ا المجلس اـلدولي  ـقام ( من معـيار 76( الى )69ـبإصـــــدار تـعديالت على فقرات ) 2020ـكانون الـث

 ( لتحديد متطلبات تصنيف المطلوبات المتداولة مقابل غير المتداولة. توضح هذه التعديالت:1المحاسبة الدولي رقم )

  ،تعريف الحق لتأجيل التسوية -

 ،الحق لتأجيل التسوية يجب ان يكون موجود عند تاريخ اعداد القوائم المالية -

 ، ي التأجيلان التصنيف ال يتأثر باحتمالية المنشأة ممارسة حقها ف -

ــمنة في  - ــتقات المتض ــروط  المطلوبات القابلة للتحويل في حد ذاتها أداة حقوق ملكية وفي حال كانت المش عند اذ ال تؤثر ش

   .   المطلوبات على تصنيفها

 .2023كانون الثاني  1سيتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي اعتباراً من 

 

 ( 3يار التقارير المالية الدولي رقم )تعديالت على مع - إشارة الى اإلطار المفاهيمي 

( اندماج األعمال  3بإصدار تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم )  2020خالل أيار  لمحاسبية  للمعايير االمجلس الدولي   قام

القوائم المالية والذي صدر إشارة الى اإلطار المفاهيمي. تحل هذه التعديالت محل اإلشارة الى اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض  -

دون تغيير جوهري على متطلبات  2018ومع اإلشارة الى اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية والذي صدر في اذار  1989في عام 

 اإلطار المفاهيمي. 

 

"اليوم  ظهور أرباح أو خسائر( لتجنب إمكانية 3كما أضاف المجلس استثناء لمبدأ االعتراف بمعيار التقارير المالية الدولي رقم )

تفسير لجنة تفسير  أو  (37للمطلوبات وااللتزامات المحتملة المشمولة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم ) (Day 2)الثاني" 

 .  ( في حال تم تكبدها بشكل منفصل21معايير التقارير المالية الدولية رقم )

 

 ( لألصول المحتملة التي لن تتأثر3التوجيهات الحالية على معيار التقارير المالية الدولي رقم )في الوقت ذاته قرر المجلس توضيح 

 باستبدال اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية. 

  

 

القوائم  أثر جوهري على للتعديالتالمتوقع أن يكون من غير. 2022كانون الثاني  1اعتباراً من  بأثر مستقبليسيتم تطبيق هذه التعديالت 

 للشركة.   المالية 
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 ( 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) - الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني

( الممتلكات واآلالت 16المحاسبة الدولي رقم )بإصدار تعديالت على معيار    2020خالل أيار    لمحاسبيةللمعايير ا  قام المجلس الدولي 

والمعدات: المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني والذي يمنع المنشئات من تخفيض كلفة الممتلكات واآلالت والمعدات بقيمة المبالغ  

ة للعمل بالطريقة المقصودة التي المتحصلة من بيع منتج تم انتاجه في الفترة خالل إحضار األصل إلى الموقع وتجهيزه للحالة الالزم

تحددها اإلدارة. وفقا لذلك يجب على المنشأة االعتراف بالمبالغ المتحصلة من بيع هذه المنتجات وتكلفة انتاجها في قائمة االرباح أو  

 الخسائر. 

 

المعدات والتي تم البدء  واآلالت و  ممتلكات العلى بنود  2022كانون الثاني  1سيتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي اعتباراً من 

 باستخدامها في بداية أول فترة مالية تم عرضها في السنة المالية التي تطبق فيها التعديالت للمرة األولى. 

 

 للشركة.  القوائم المالية  أثر جوهري على المتوقع أن يكون للتعديالت من غير

 

 

 ( 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )  -كلفة التزامات العقود    –العقود الخاسرة 

ــبيةللمعايير اقام المجلس الدولي  ــبة الدولي رقم )2020خالل أيار  لمحاسـ ــدار تعديالت على معيار المحاسـ ( والتي تحدد 37، بإصـ

 التكاليف التي يجب على المنشأة ان تأخذها بعين االعتبار عند تقييم ما اذ كان العقد الخاسر او سينتج عنه خسارة. 

أو الخدمات تتضــمن كال من التكاليف  البضــائعبعقود بيع  تطبق التعديالت طريقة "التكلفة المباشــرة". ان التكاليف المباشــرة المتعلقة

 اإلضافية والتكاليف الموزعة المتعلقة بأنشطة العقد بشكل مباشر. 

 

ال تتعلق المصــاريف االدارية والعمومية بالعقود بشــكل مباشــر ولذلك يتم اســتبعادها إال إذا تم تحميلها الى الطرف االخر بموجب 

 شروط العقد. 

 

. تطبق هذه التعديالت على العقود التي لم يتم الوفاء بجميع شــروطها كما 2022كانون الثاني  1التعديالت اعتباراً من  ســيتم تطبيق

 في بداية السنة المالية التي تطبق فيها التعديالت للمرة األولى. 

 

 للشركة.   القوائم المالية  أثر جوهري على المتوقع أن يكون للتعديالتمن غير

 

 لغاء االعتراف بالمطلوبات المالية إل  ’% 10’اختبار   –( األدوات المالية 9معيار التقارير المالية الدولي رقم )

، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية  2020-2018كجزء من التحسينات على معالجة معايير التقارير المالية الدولية لألعوام من 

(. يوضح التعديل الرسوم التي تأخذها الشركة بعين االعتبار عند تقييم ما إذا كانت 9الدولي رقم )تعدياًل على معيار التقارير المالية 

شروط المطلوبات المالية الجديدة أو المعدلة تختلف اختالفًا جوهريًا عن شروط المطلوبات المالية األصلية. تشمل هذه الرسوم فقط  

رض، بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو المقرض  تلك المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض والمق

 نيابة عن اآلخر. 

 

ركة  تقوم الشركة بتطبيق التعديل على المطلوبات المالية التي يتم تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية السنة المالية التي تطبق فيها الش 

  ، مع السماح بالتطبيق المبكر2022كانون الثاني  1اعتباراً من التعديل. سيتم تطبيق هذه التعديالت 

 

 . من غيرالمتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية الشركة
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 IBORالمرحلة الثانية من إعادة تشكيل 

، تتضمن عدًدا من اإلعفاءات  2021كانون الثاني  1التي ستصبح سارية المفعول في  IBORالمرحلة الثانية من إعادة تشكيل 

 إلى معدل العائد الخالي من المخاطر.  IBORواإلفصاحات اإلضافية. تتطبق اإلعفاءات عند انتقال األداة المالية من 

عديل على المعيار كخيار عملي وللتسهيل ان يتم التغيرات على التدفقات النقدية الناتجة عن تغير سعر الفائدة المرجعي، تطلب الت

اعتبار هذه التغيرات كأنها ناتجة عن تغيرات في سعر الفائدة المتغيرة. بشرط أنه، بالنسبة لألداة المالية، يتم االنتقال من السعر  

 انية من إعادة تشكيل توفر المرحلة الث .إلى معدل العائد الخالي من المخاطر على أساس معادل اقتصاديًا IBOR القياسي 

IBOR  إعفاءات مؤقتة تسمح لعالقات التحوط للشركة باالستمرار عند استبدال معيار سعر الفائدة الحالي بمعدل العائد الخالي من

 المخاطر.تتطلب اإلعفاءات من الشركة تعديل تعيينات التحوط ووثائق التحوط. 

 

معدل العائد الخالي من المخاطر، وإعادة تعريف وصف أداة التحوط و /   ى يتضمن ذلك إعادة تعريف المخاطر المحوطة لإلشارة إل

معدل العائد الخالي من المخاطر وتعديل طريقة تقييم فعالية التحوط. يجب إجراء تحديثات على  أو البند المحوط عليه لإلشارة إلى 

نسبة لتقييم فعالية التحوط بأثر رجعي، يجوز للشركة أن يختار  بال  .وثائق التحوط بحلول نهاية السنة المالية التي يتم فيها إعادة التشكيل

 على أساس كل تحوط على حدا إلعادة تغيير القيمة العادلة التراكمية إلى الصفر. 

 

يجوز للشركة تحديد سعر فائدة كعنصر مخاطر محوط غير محدد تعاقديًا للتغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المحوط 

عليه، بشرط أن يكون عنصر مخاطر سعر الفائدة قابالً للتحديد بشكل منفصل، على سبيل المثال، هو معيار محدد يتم استخدامه على 

نطاق واسع في السوق لتسعير القروض والمشتقات المالية. تضمنت اإلعفاءات المعدالت الخالية من المخاطر الجوهرية والتي لم يتم 

، بشرط أن تتوقع الشركة بشكل معقول أن يصبح المعدل الخال من المخاطر قابالً للتحديد بشكل منفصل  تحديدها كمقياس من قبل

 شهًرا.  24خالل 

 

بالنسبة لعمليات التحوط الخاصة بمجموعة البنود، يجب على الشركة أن تقوم بتحويل هذه األدوات إلى مجموعات فرعية تشير إلى 

فقط بسبب إعادة    IBORقات تحوط تم إيقافها قبل تطبيق المرحلة الثانية من إعادة تشكيل المعدل الخالية من المخاطر. أي عال

، يجب إعادتها عند التطبيق  IBORالتشكيل ولتلبية المعايير المؤهلة لمحاسبة التحوط عند تطبيق المرحلة الثانية من إعادة تشكيل

 األولي.

 

 ارقام المقارنة   ( 26) 

 

ولم ينتج إعادة التبويب أي  2020لتتناسب مع تبويب ارقام القوائم المالية لسنة  2019تم إعادة تبويب بعض ارقام المقارنة لعام 

 .2019اثر على الربح وحقوق الملكية لعام 
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